
૩ [ક ૫9: 
જો ' 

કાશ્મીરનો પ્રવાસડં;-- 
* અથવા * 

---- સ્વર્પત્ં સ્યમ:”” 
નક “ન્ન્યજે-- 

પડ લેખકઃ --કલાપી, 
9 ત્તે 

સુરસિ'હજી તખ્તસિંહજી ગોહિલ. 
રસંસ્થાત લાહીના સ્વર્ગસ્થ ઠાકોર સાહેબ 

નક્ક્ન્ક- 

મ્રેકાશક ₹#--સ'ચિત્ 

કૃપ? “૫૬૦૪ ત 
પ9 
જ 

ઝન ઝે“ 
૧૪ ય 

ક્ૂપશકર ઉદ્યશ'કર એઝા, 
“જ. 

પોર્બંદર--કાઠીયાવાડ* 
જ 

3૬૧૨* 



સૈવ્(સર અસ્યાર ! અજ કાલની વાતને ! 
પણુ તા વીતી રાત, એવી યાદી--સૂરસિંહ ! 

“ખાધુ ' મીઠો બોલ; કેને કહી બોલાવીયે ? 
* હંકારે? અણમોલ રરો કો? એ !-સરસિહ ! 

₹બાષુ ! કહેતાં બાથ ભરી, ઉઠોને શેમ્તા; * 
થાંપે રૈયા સાથ; કે ? વિણ વ્હાલા-ચરરિહ ! 

₹ ભાઇ ' ભળહં વેણ, તુજ મ્હોં મીડ, મલડતુ : 

સંભારી એ કેણ; કેક ક્વે છે-સૂચસિહ ! 

વયમાં ન્હાતા બાળ; વૃદ્ધ ખતી 'હયો બાપલા ! 

ઇવિશ વર્ષે ડાળ; કૌધો: સાધુ-સૂ:સિહુ ! 

ઇપભ્િા ફુષ્ડાળ આવ્યો, વિત્યા : સર્યને ર 

અમતે પૂરી ઝાળ આપી; ચાલયે--સૂ-સિડ ! 



૦ 

દુ 

મનમાં કેને હાસ મળવા માટે રહીઃગઇ! 
રહયા વિમાસી આગમ “સાગર? સરખા--સરસિંહ | 

રોતાં રાખ્યાં આમ : પરણી, ધરણી; આળને? 

ગુરૂ પાછળ પર્યાણ; વિરહુ સહ્યા ના;-સરાસિહ? 

બ્હાલિ વસ્તી કાજ, આંસુડા બહુ ખરતો; 
રેતી રખી આજ; ઉઠી ચાલ્યેપ-સસૂરસિહુ ! 

પેલી થઇ ગુજરાત, વાણી «હારી સાંભળી : 
રડતી આંસુ ધાર : સભારીતે-સૂરસિંહ ! 

ગ્રેમીનો દિલદાર; વિસામો! વ્હાલા તણે, 
ફુ: ખિયાંનેદ આધાર : સાચા સાયર-સૂરસહ 

વીરા! જગની વાટ, વરામી વેળા, જેકનો; _ 
સર્લ થઇ ગ્યો સાથ ; ત્હારી સાથે--સૂરસિહુ? 

દ૬ગહાવુ? “સ્હિયું ? એક: ભેદ ગણી ભૃલ્યા ઘણા, 
પણ ત્હેતો! રાખી ટેક : સાચા સાથી--સૂરરાસિહ ! 
૧ ધત, શોવન ને ધાસ, માટીમાં માંટી મળે ? કહેતાં એમ તમામ : કરી ખતાવ્યુ--સૂરસિહુ ! 



છ્ઠ 

દપંગાજળ? ઉપનામ, કવિ ગોહિલકુળ આપતા: 

પાકુ દીધું પ્રસાણ ? તેતો ગોહિલ--સૂરસિંહ 1 

સરલ; રસિક તુજ બોધ, સ્તિગ્ધ બની ગક સુષ્ડતા! 

'સુનમ? તણી એ રોધ સૂની થઇ $ હુવે--ચરાસેહ! 

નિજ ઉર્ કેરી વાત કથવા; કાવ્ય * હુમીરનુ? 

રહયું અબૂટૂં ખાજ, તુજવિણ; સ્નેહી--સૂરરિંહુ ! 

સરતી કવિતા કાજ; માધુ' દીધું મહિંપતી ! . 

શડાણી તે આજ તુજ વિણઃ રસિયા,--સૂરરાહુ ! 

લક્ષ્મી, સરસ્વત્તિ સાથ; તા રખી: તા સાંભળી : 

બન્નેતા સગાત્ તુજ પદ પેખ્યો !--સુરસિંહુ ? 

સર્જ્યા લેત્રા શ્વાસ માંડયા તે સટરો નહીં $ 

શી રીતે તુજ પાસ આવી રાકીયે ?--સૂ્ગસહ ? 

સૂતો આ સંસાર સાર વિનાનો થઇ રહ્યે, 

એળે આ અવતાર સ'ચિત શોચે:--સૂર્રાશહુ ! 

સ'ચિતૂ. 
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* અગર ફીર્રોઝ રૂવેબર જમીનસ્ત, 9 

“ હમીનસ્તો ! હમીનસ્તો! ! હુમીનસ્ત 1 1? 

(દવાને ખાસ, દિલ્હી, ) 

પૃથ્િ ઉપર ને કયાંઇ પણુ સ્વર્ગ હોય .. 

તો તે અહીં છે ! અહીં છે ! અરણી છે! 
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૬ હ થ્રુ 
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1 સ કુ[ુશ્મીર રગતા મુરા મીઠા ઝગ્સમા સવશે, 
હાલા પાન્ધ! તહીં જરી વિશ્જજ/એડેચ્રવ્યાલો'મસે; 

કાંતા તે અતિ રમ્યતે ટપકતા મીઠા રસે કુંજમાં-- 

શા દ્રાક્ષ તણા બિલોરી જલમાં છાયા રહે પાડતા ! 

મદ નહ 2૯ 

ધ્યાએ વળી હિમ પર્વત તણાં રંગા ગુલાખી બને! 

યીણેખાંણ, ઝરેઝરા, સર સહુ ત્યારે રૂપેરી બતે ! 
માંતા તે ગિરિ શાં તરૂ ગિરિ નભે તારાથી વાતો કરે; 
| શ દિબ્ય ઉજાસમાં ગરક ચે હર્ષે ભર્યા. ખીલશે ! 

મ જેલ મ્ટ 

જાલા, હું ચુરુ તે વળી તુજ સખે; તે ભક્ત સંભારજે; 
યલુઃ। ! મુજ પ્રાણુ ! તે વખત તું રોજે અરેરે ભલે! 
છેડ તર એક મેં વતમહીં ત્યાં તુ' વળી બેસજે; 

હાલા ! સેં લધુ એક ડેતરી લખ્યું તે કાવ્ય તું વાં્રજે 
મ્ટ ઝ્ મ 

પાન્ય પંખીડું--કેકારવ* 

કલાપી. 
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કાશમીરતોા પવાસ ૨૮૯૦. 



કિ ઝૂ ક 

1ંકાવ્યાવન્તીસુટ્યનકપારો મિટર | 
॥ રુવોરિઇા મસુલરુરરી શ્રીષિશાણાં વિશારદ 
॥ શહીયૂરે છુગરિતવ સ્ત્મિ્શાં સાં સતાતાં ॥। 
॥જ્ષેપૈઃ પુ્નેદેસમિવ રિત: જાસ્તિપસ્લળ્યમેમ્ | 

5 ન ન ઝટ 

1 વેળીમૂતમતસુર્લાજજાતાવતીતદવ સિષુ? ॥ 

॥પારુઝાવા તરરતસ્તેમિમિગીપેપેઃ | 
॥ સોપામે સુપર વિરરાવસ્વવા ્વજાયત્તી ॥ 
॥ જારે વેત સ્યતરાતે વિધિના સ સ્વયેવોવવ$।। 

ન્ડ વિ ન્ટ 

॥ રત્વરવામિ છુતમપિત્તસે યાર્વિયાર્થ વિયાલો? ॥ 
॥જાસત્ેવે જજુપણરમો પરષ પષેતે તે ॥ 

ર. હ ક ॥ શજાય સસણતવનેઃ સ્તારતીજતવ હેજાઃ | 
1 યત્યુષાત? ૧યળવિ મવાતાતપાશ જ્યવસ્વેત્॥ 

ન નદ 



નામદાર દૃરખર્થત્રી વાજ્સુર્વાળા સાહેબ 
અગસરા., 



માનવતા નામદાર પ્રીય દરબાર શ્રી 
વાજસુરવાળા સાહેબ, 

સ્્હ્ારય; 
આ લધુ લૅખતા સર્વારો“--દેશ, ઠાળ, ગતે નિમિતતા-- 

આપ નેતા અતે વળિ સાક્ષી છે, સ્વર્ગસ્મની બે ગ્યલીકિફ 
સમાધી આપે' સ્વતઃ અવુભવી છે. રસપાતતી એ તધ્ીતતા 

આપે નેઇ છે. અતે છેવટ, એ સર્જતા સ્થૂલ આવિર્ભાવ 
રૂપ આ લેખ, શ્રી જગન્તાથપડીમાં, સ્વર્ચશ્યે' પ્રથમ આપતેજ 

અર્પણુ કરી, ૧1જકાટ ખેલ્યો હતો; તો, સ્વર્ગસ્થતી એ 

સતાભાવિક ચેદદાતે આજે આમ યથાતથ્ય સ્વરૂપમાં રજુ કરતાં 

સ્વર્મસ્યતી ઈચ્છા અતે ઉભેતે,--હું પશુ આ સવનો સાક્ષી 

ભૂત હોવાધી--અતુસરૂ તેમાં કંઈ વિશેષ નધી* સ્વર્ગસ્મે* 
કરેધું પુનઃ કરં છઉં. 

ગ્માશા છે 3, એ મધુત્તમ ક્ષોરું અહેતિશ--ઠવે તે 

શૌકામિશ્રિત્--સ્મરણુ કરાવતાર આ સ્થૂળ નિમિત્ત-હવે 

મ્હામ તર્દ્ધી--પુતઃ સ્વીકારી ઉપકૂત્ કરશે. 

શો સૂદામાપરી, ટું છઉં, 

ભા#પદ પૂર્ણીમાં, ૧૪૧૮. ] સદ્તો આપતો, 

દ સ્નેરાંકિત્ સેવક, 
વિ? રૂપરાકર ઉદયશ કર ઓઝાના 

શ્રી સત્યિલરનદ સ્મરણુ પૂર્યક પ્રણામ, 



«ક ડીઆવાડની રાજકુમાર કોલેજમાં આદ વર્ષ શણ્યા 
“પછી મારે વિચાર હિ'દ્સ્થાતની સુસાફરી કરવાતો થયો, ” 
“કુમાર થી ગીગાવાળા પણુ આ કોલેજમાં ધણા લાંબા” 
*ત્ખતયી વિઘાભ્યાસ કરતા હતા, તેમણે મેહેરઆન સેક-” 
”સાટન સાહેબને કોલેવમાંથી રત્ન આપવા ત્મરજ કરી, ” 
“ ાર્પછી કેટલાક વખતે એમતે ર્જ ભળવાથી સેકતાટન ” 
“ સાહેમે એમતે હિંદસ્યાતની મુસાફરી કરવા અભિપ્રાય ” 
“આપ્યો, ગીગાવાળા મારા મિત્ર હોવાને લીધે એમતો ” 
“ વિચાર મતે પણુ સાથે લેવાતો યયો. સેકતાટત સાહેબે 7 
“જારે માટે ષણુ મુસાપ્રીની મોડવણુ કરી, ₹*_ ₹# ₹ 92 
“મનહર ખાલકૃષ્ત ઝે(થી, બીઃએ એલ, એલ,બી, ” 
"કુમાર શ્રી ગીગાવાળાને અતે મને, અમારી છેદી ટર્મમાં ” 
“કાયદા અતે ખઅર્ષશાસ્ર શીખવતા ઘતા. જેમનો સ્વશાવ ” 
“ધણો સારા હોવાતે લીધે અમારાં અતે એમનાં મન મળ્યાં, ” 
* એડ દ્વિસ ખે ફલાક અભ્યાસ કર્યા પછી, સાંઝતા પાંય ” 
”વામે, લીંબડીના ઉતારામાં અમે ચા પીતા ઘતા. વરસાદ ” 
જજરમર જરમર્ વરસતો હતે ધાટાં વાદળાં ચડી આવ્યાં ” 
“હતાં, કોલેજતી વાડી પાસે જ હોવાથી ધણું રમણીય ” 
જાણતું હતું. ઝોશી માસ્રે ડાલીદસતો એક શકે શરૂ કર્યો. ” 
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“આવા ઠવિએ કયા દેથતે શોભાવતદ હતા એ પ્રશ્ન મે'” 
*પુછ્ધું, જવાબમાં એમણે કહ્યું કે : કાસ્મીરમાં. વળી” 
“મણે કાશ્મીર દેશતું વર્ણન કર્યુ. આ ઉપરથી કાસ્મીર ” 
“ જવા અમાર્ફ મન ઉસ્કેરાયું.” 

(કલાપી, તા. ૧-૧૦-૪૧.) 

જેમ આ લધુ લેખ તેમજ આ લેખના નિમિત્ત રૂપ ઉપર 
આપેલું અવતરણુ શ્રી કલાપીના સાહિય ધવેશતું મંગલાચરણ 
છે; સેલન્સત્તર વર્ષની કિશોર વયના ખએેક રાજકુ'વરવી 
કલમતું પ્રથમ ઉત્યાન છે અને ભવિષ્યના તર્ણુ કવિની કલા 
અતે કલ્પનાનું બીજક છે. 

રા, ભાઇવી ચ'્ર્શકરે આ લધુ લેખતે અ'ગે જે ઉદાપોહ 
કરેલ છે તે વાંચી ગયા પછી, સ્વતઃ લેખને ઉદ્શીનેતો કદાચ 
બહુજ થોડું કહેવાનું રહેતું હરો. પરતુ લેખકતે અગે પણુ 
વાંચક વગે કાંઇ ન્તણુનું નનેઇએ. યોડુ' ઘણું નાશ્યું છે; યોડુ” 
ઘણું હું હમણાં કહીશ ; અને એમ ઈશ્વર ઇસ્છા હરો તો 

આ ગન્યાવલિ પૂરી યતાં સુધીમાં જેટલું કહેવા જું હશે તે 
સર્વ લમભગ કહેવાઇ જશે. 

શ્રી કલાપીના સાહિય પ્રવેશના સમયને એક રીતે નેતાં 
કદાચ આથી પણુ યોડો ધણ આગળ જોવાતું અટકળી શકાય 
ઉપર્તા અવતરણુની મોતી પહેલાં, એકાદ વષ'થી એએ ન્હાનાં 

“નહાતાં જેડકયાંએ રચતા હતા, એમ એમતું, કહેનું મ્હારા ર 
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સ્મરણમાં છે, એમના પરમ મીત્ર સુડેડીના રવર્ગસ્ય ઢાકાર્ 
રી શિવસિ'હછ, જેખો એમના સહાધ્યાયી દતા, તેએ ઉપેર્ 
મેચાર ડું્કાં કાવ્યો એમણે લખેલાં તે મતે એક સમયે 
ખ્તાવ્યાં હ્તા. પરતુ તિરેગેશ કરી શકાય તેવું એ માંહેલું કશું 
હાલ ઉપલખ્ધ્ નથ. સાહે ચર્યીનો રસ એમને વિવાર્મિ 

અવસ્યામાંધીજ, એટલે કે, કોલેજમાં અશ્યાસ ડરતા કતા 
તે સમયથીજ લાગ્ય હતે? આ લઘુ લેખતી ભાધા-સૈલીજ 
કહી આપે છે કે કાદમ્બરી આદિ કેટલાંક પુસ્તકો, એએ 
પ્રયમથીજ સહજસાજ જેઇ ગયા હોવા ભેઇએ. આ સંબંધીની 
સવિસ્તર યમો ' શ્રી કલાપીનુ' સાક્ષર જીવત ? એ તામતા 
લધુ લેખમાં મ્હેં' કરેલી છે ; અતે યારભાદ જે ૩૪ વિરેષ 
મળી આવ્યું છે, તે એજ લેખની આ ગ્રન્યાવલિતા વિભાગ 
તરીપ કરવા ધારેલી પુતરારૃત્તિમાં આપવા ધાર્યું છે ; એટલે 
અહીં ૩'૪ વિશેષ કહેવાતું નથી. માત્ર લેખકની સામાન્ય 
એોળખાણુ તરીકે થેહુ' ધણું કહેવાનું છે અને થોડું ધણું આ 

પ્રવાસ દરમિયાત જે ૩૪ વિરેષ જાણુવા જેવું બતેલું છે તે 
સ્મરણુશક્તિમાંયી ઉતારી લેવાનું છે ; તેમ આ ગ્રત્પાવલિતે 
અગે પણુ કેટલાએક ખુલાસા કરવાના છે. 

રા, ભ્ઞાઇશ્રી ચ%શ'કર શ્રી કલાપીની ત્યક્તિ પરતે 
કેટલાએક પ્રશ્નો ઉપસ્મિત્ કરે છે, એવા ધણુ! પ્રશ્નોનું ઉત્તર 
મેળવવા હવે ગુજરાત આતૂર હેય એ સ્વાશાવિફ છે, પર્વતુ 
એ પ્રેતગ એટલોબધોતો ડિશોલ અને બારીક છે, 8 એ 
સંબંધીતું સર્જ સાહિલ મેળવવાં, તેતે ગોઠવતાં અતે પ્રસિ, 
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કરતાં હજી કેટલોએક સમય અવશ્યમેવ જવૉજે બેઇએન થી 

કલાપીના ઉપનામથી ઝુજરાતમાં' આકર્ષક- બતતી જતી 

વ્યક્તિ કાઠીયાવાડ માંઠેલા એક ન્હાના રાજ્યના રાજકર્તા 

તરીકે અવતરેલી હતી એ પયુ હજુ ધીમે ધીમે વાંચક 

વર્ષમાં પ્રસચ્તું નય છે. 

કાદીયાવાડ માહેવા શહિલવાડ પ્રાન્તમાં આવેલા સંસ્થાન 

લાના ગે રાજકર્તા હતા, સસ્યાન ભાવનગર, પાલી- 

તાણા અને વળા ઘતાદિ રાજલ્માનો સ્થાપનારાએના પૂછી 

ગુરૂષ સેજકજી ગે!હિલ, કે જેએ મેવાડ મારવાડમાંવી આ 
તર્ આવેલા હતા અને કાદીયાવાડના અમૂક વિભાગને પેન 

તાના બાહુળળથી મેળવી, ગે વિભામને પોતાતી રજ પૃતીથી 
પે.તાની અવટ'કતૃ નામ આપી સ્થાયી થયા હતા, એ મૂડ 
ગુશ્ષતા સિક્ાવ'શમાં શ્રી કલાપી અવતર્યા હતા ; કેમકે ગાથા 
પ્રમાગું ગોહિલ વ'શનાં રાજાની મૂળી સ્થાપના લાઠીયી 

ચઇ હતી. 

પોતાના પૂર્જજેની બાવના શ્રી કલાપીના છુલ્યમાં કોઈ 
શવ્ય પ્રકારની હતી. એ આશાને પગ વિશેષ ઉજ્ઝ/વલ 
બનાવવા એમગે “હમાર કાવ્ય? અપ્રવા 'હમીરછી ગોહિલ! 

. જેવા નામવું એક પડ કાવ્ય લખત્રા માડ્યું હતું. જેના ચાર 
સર્ગ લખાયા છે અતે બાટી અપૂ્્યુ રહ્યું છે. પોતાના પૂર્વનતેનાં 
ચારિત્ર અને આદાર્યાદિ રતિ એમને બહુ આકર્ષક હરતાં. 
ઉપરોક્ત કાવ્યમાં એમગે ગોહિલ વ'શતો મહિમાં અને ફૂલ 
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ઝાંખી” એ નામનો એક લેખ લગભમ તૈયાર થયે! છે ; 
એ પણુ આ ગ્રન્ધાવરલિતા એક પુષ્પ સ્પે પ્રસિદ્ધ થરો અને 
વૈમાંથી ક" વિશેષ *તણુવાનું મળશે, 

સહૃદય વાંચકોતે અતારતો આમાંથી એડલું# યૂલિત 
યાય છે, કે શ્રી કલાપીએ સાહિયમાં જે ક'૪ ઉમેગુ કર્મે 
છે તે માત્ર આઠતતવ વર્ષના ડંકા સમયના સતત. પર્શ્િમનૃ 
પરિણામ છે. પોતાના અભ્યાસ પર્ 1તે લખે છે દ્રે: 

“રાજકુમાર ફૉક્ષેજમાં મે' અભ્યામ કર્યો છે તે ” 
“નામનેજ છે. રાજકુમાર કૌશેન/માં ભણાવે તેટલું ભણું ” “નાર તો બહુજ યોડું ભળે છે:”આ ક્ક્ેજમાં ભણુનારને '? “વિઘા સાધે ભાગ્યે 7 પીતિ હોય છે. એ દેશના નશી- ?” “બની વાત છે. હછ રાત્તએતી આંખ ઉવડતી નથા, ” “ કુમારોતે નથી સારી સોભત મળતી ક નથી સારો” અભ્યાસ યતો ક # ક મારે વિચાર મૈટ્રિક # પમાર્ કરી આદર કોલેજનો વિાર્મિ થવાનો હતો, પગુ ” ' જ શજાએ અને ગ્રાસીવા વિવાના ઓરમાન દીકરા છે, ” # પાંચ વર્ષ થયાં વૈત્ર વ્યાધિયા હું હેરાન ઘતો, માત્ર " “ અરધો કલાક વાંચી-શકતે!. સુંબઇના ડી. મેડોનીકીની " “દવાથી આરામ થયે! અતે થતો જાય છે, શ્રેન્યુશેશાનની '' જ વ્યાધિ મને છે, ધ્યા નિયમિત રીતે નનરી વાપરવી પડેજી '' ક હાલ હું પાંચ કલાક વાંચી શકુછું, અને ” “તેટલું વાચુ'છું, પણુ મારી આશા દવે પુરી થરો નહીં, ” 

# 
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. ઈ “દરજ એક કલાક ડાયદતો અભ્યાસ ડરધું ; એક 
હ કલાક ગ્રેછ પુસ્તક વાંગુછું ; હાલ સ્માઇશ્સનાં ડુસ્તમા 
જફા વાંચુજું ; ત્રેણુ ક કલાક ચુજરાતી ડસ્તકા વાંચુ'છું. હશ ” જ 

” સુધી મે' ગુકરલી ૬7 વાંચ્યું છે. કોલેજ છોડયાં મને * 
“ સ્નેક વર્ષ થયું યારબાદ “ ડયુટી 'તું પુસ્તક મેં હમણાં 
* જ હાથમાં લીધું છે. અર્ધાત્ મે અંગ્રેજ વાંચનું હમણાંજ ” 
“ શરૂ ર્યું છે, ગુજરાતીમાં ઘર્ણાં પુસ્તકો વાંચી ગયો. ” 
“ જેટલાં વાંચ્યાં છે કે ગુર્જર ભાષાનાં સારો પુરતકેોમાં ” 
* એવું ભાગ્યે નીકળશે કે જેતું મે મનત ન કર્યું ફોમ, ૪ જ 

« ગેમ અને પયે'ષ્યક પુસ્તકો મતે અતિ પિય છે, પ્રેમ વાન ' 
|“ ચવે! એ આરતેદ અને આસુ લાવેછે. ફ્રીલ્ોસેષી ક” # 
% “ ગંભીર સુખ આપે છે. 

” ગુર્ નિરાથી સંતોષ ન થયો તેથી જીીલાસઞાષ્રી ” 
“માટે અંપ્રેછ, અતે પ્રેમ્ માટે સસકૂત શીખવા નિશ્રવ * 
“ક્ષો છે, સ'સપૃત પ્રેમ માટે : કેમકે સસ્કૃત દ્ીલોશાડી ' 
“વાંચી અને સમજ શકુ' તેટલું તે ભાષામાં મતે જાત ” 
“ મળી શકે કે નકી તે શકા ભરેલું છે, ગુજરાતી વાચન ” 
* તો જારી « રહેશે. ગુજરાતીમાં હમણાં દું રા ર, મણીન ?' * 
“ લાલભાઇ ફૃત “ સિદ્ધાન્તસાર ' વાંચુંછું. ૬ « 2 ”. 

કંવિતતતસના સંસ્કાર આમ એમનામાં જન્મથીજ દતા, 
તેતે કાશ્મીરના પવાસમી બહુ ખહુ પોપણુ મળ્યું. ડાક્મીરતા 
ભ્ય અને રમણીય દેખાવા જેતા દરેક સ્થળે પરમાત્માની * 
એઅમાધ અનંત લીલામાં તેઓ વિકીનત થઇ જતા, અને 

જ 
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દરૈક સ્મળે તે પરમાત્માવું બવ્ય દર્શન તેતે થતું. કોઇને 
કાઇ જત રિપતીતે, રવલાવતે કે ગ'ભવવે તે કુરગ્ત સામે 
નેડી દેતા. મવમબ વિન્ડબ્રલાંડનાં સામ્ય અતે ચકા 
સ્વસ્પતી તેવે ઝાંખી શર૧ા કરતી. 

સૃદટિ--લોલા નિકાળ॥ 1 સ્વશસ્પનો કવાભાવિક મેમ 
એમના તમામ લેખોમાં ઝળ૪ી નીકળે છે કુદઃતની માધે 
તેએ વાતો કરતા; ગે «ગે તેરો કઇ કહેતી હોય તૈમ 

શેમાંથી ગેમને અગેક સૂચતાએ મળતી, અતેક વે'જતાએ 
એમાથી ગમના હદયમાં ઘડતી. એક ર0૬ સજ 
લીલાનો અનુબવ લેતા અતે બીછ તર# જનસ્ત્રભવ અને 
લોક-રરૃત્તિવા અભ્યાસ કરતા મનુષ્યો સાવેની વ.તચીવવી 
કેતેના વર્ગન અતે ચારિત્રયો જેવો જતુમવ મેળવી નિષ્કર્ષ 
કાઠવામાં આવે છે, તેવેઈજ ગેગેઃ સૃજ્ટિસૌ્જમાં ભળી 
જઇ કહતા હતા. “ મતે પગૃ કુદરતી કૃતિ પર લણ અપી 
તૈનું વર્ણન અ,પવામાં આવ આવે છે.' અગમ વેગે કહેના. 

સ્વર્ષસ્થની છ'દગીના અતસુધી તેના સ્વભઃ્વમાં આ 
તતો પ્રધાન હતાં. તેઓ કુદરત અને મતુષ્; ચકા 
અનુબ્રવવામાં અને તેમાધી અતેક ચમતકુતિઓ ઉપજી 
ટાદવાપાં પોતાતો સવળા સમય ગળતા હતા ; અતે પરોક્ષ 
ક ક એમાથી અનેક દર્શનો તેગ ઉપડિષત્ કરતા 

વા. ગા અત્ગ ત્ વિશ્ષવે એએ “ગવપ્ત' શબ્ટથી એળખદવતા 
મ ઉદ્દેરય1૦/ આ લયુ લેખતે ષગું એમે 'સ્યર્ગવું 

ઉપનામ આપેલુ છે એ વિશ્રસફ્ એમની 
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તઘ્ીતતાતો અનુભવ ઘૃગાખર પરિચિત જનોને અપરોદ્દે 
થચો છરે; તેમજ ખમર્ના કાવ્યો અતે લેખો દાર એ 

વાત મર્મસ્નો પણુ સમજી શકશે. મ્હને એ અતુભવ 
ઘણીવાર પયો। છે? વિશેષે કરી જ્યારે અમે ડાસ્મીરના પ્ર-* 
રૃશ્માં કરતા હતા ત્યારે હું એમતાધી જુદી નાડીમાં બેસતો 

હતો ગાંઝે મુકામે પરાંચી જ્યારે અમે શેળા થઇ બેસતા 
અને ઠું એેમતે ગાજે આખા દિવસમાં શું ત્તેયું એ ન્યારે 
પુછવા, ભારે તેગો કહેવા કે: ગણું ( દરભારથી વાજસુર- 
વાળા થયેબ ) અને માહિંબ (રા અ. ગાણુજવનદારનાઇ) 

તો વખતો વખત ક'તે કઇ વાતથીવ કરતા ઘતા, પરંતુ, 
“હું તો સ્વપ્તાં ગોઠવતા હતો, મ્હને તો જમતાં સ્વપ્નાં 
આવતાં વતાં, અર્હી કાદીયાવાડમાં પણુ અમે ઘણીવાર ગા- 
ડીમાં સાથે ફરવા જતા અશગવા દાદીમાં બેસી તળાવમાં 
જૂરતા, અપતા સાંઝ સવાર જેટલાક મૌશ્રા શેળા થઇ સાહિ. 
તાતા અગર એવા કોઇ વિષય ઉષમ ચર્ચા ડરતા, અતે રસ 
શરી વાતો થાલતી, તે દર્ગવુઆત એએ! જસે કેમ અમારી 
મેડલીમ'થી અલોપ થઇ મયા હોય! અમારા સહવાસથી 
નભે કેમ છટકી ગયા હોય] એમ મૌન્ય ધારણુ ડરી * 

ચાલતા પ્રસંત્રો અને વિજાઃને શે અરે જ્યારે એમ્તે; ડેઇ 
જભિપાંય પૂછતા, અગર્ થર્ચાતો નિયવ રં છે તે જણૂ- 
ષવાનું કહેતા તારે ઉપર કહેથી સમાધીતું અમતે અનેકવાર 
શાત થતું. નળ ઉધમાંયા જમતા હોય એમ ' હોંકારો ' 
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આપી, ખડખડ હસી પડતા, અને કહેતા કે : દું અરજી ત હતે. 
ઉપર કહેવામાં આવ્યું છે તેમ ઠાર્મીરતો પ્રદેશ નિકા- 

ળવાને સ્વર્ગસ્પ બહુજ ઉત્સુક હતા. રાવલપિડીયી એમણે 
ખક પત્ર ૨1, ૨, જોશી માક્તર ઉપર લખેલું છે તેમાં 
કાર્મીરનો પ્રવાસ પોતે ડયા દછિ બિન્દ્થી કરવા તત્પર થઇ 
રહ્યા હતા એ સ્પટ જણાઇ આવે છે: 

“વાઇસરોય કાશ્મીર ગયા છે. ટાંમા બિલકુલ મળતા ” 
“નમી તોપણુ રરમી તારીખ સુધી શહ જેવા અમારો” 

* વિચાર છે. ઇશ્વરની ઇચ્છા પ્રમાણે યાય છે. કાસ્મિર જાવાની ” 
* સુચના આપે «૮ આપી હતી, આપતા કહેવાથીજ અમે ” 
“યાં જવા ધાર્યું હતું, આપક સામે આવવાના હતા. ” 
“ આપ વિનતા અમારે ડાશ્મિર તજ જવું એવી જ ઈધે- ” 
“રની પ્રચ્છા હોય એમ બાસે છે, છી કાંઇ નકી તધી. 
“ આજ ઘર્ણુકરી તી થશે પરમાત્માની કૃપા હરો તો ” 

“આપણે ખીછ કાઈ વખતે ડાસ્મિર જશું અતે એ આ-” 
“તદ અને મજ ડાઇ જુદીજ તરૅઠતી થશે, કાળીદાસનો ” 
” દશ તેતે સમજનાર શિવાય નજ જેવો, એમ લાગે છે, " 
“ અને તેધી_જ« તે _અમારા_અતાદર કરે છે." 

(કલાપીનું પત્ર; તા, ૧૩-૧૦-૬૧ ), 

જ આ સમયે પોતે સરસ્વતિચન્ટ્ર અતે કાદમ્બરી વાં- 
ચતા હતા. અમે જેમ જેમ એ પદેશ નછીક જતા ગયા તેમ 
તેમ એએળો અનેદ વધતો ₹ ગયો ત્મને અમે એ પ- 
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દેશોમાં શમ્યા તેટલે સમય તો ખેએા કોઇ અવ્ણતીય સુખ 
મેળવતા હોય એમ સૂદિ સૌત્દર્યમાં લીત થટ જતા, એન 
સતા હૃદય ઉપર્ આ પ્રદેશે નિટાઇવાથી ચએલી અસર અને 
તતડ્રારા રજુરી આવતા સંસ્કારો તેમજ વિચાર કલ્પતા ધધમ 
આ લધુ લેખમાં આધ્ેખાપૅલ છે, અતે તતપશ્રાત્ એ- 
મના સર્જ કાવ્યો એ સંર્કારાથી સંપૂજુ વિભુવિત થયેલાં 
છે. વિશેવે કરીતે ' કુદરત અતે મતૃષ્ય ' અતે “ સતૃષ્ય અતે 
કુદર્ત' એ બે કાવ્યો આતે અગે અવશય વાંચવા જેવા છે. 
કેમણે પાષ્છાધી વર્ડસવર્ચાદિ વાંચ્યા, અતે તેમાં પણુ 
એમને જે રસ અને આનંદ મળયો, તથા સરલતાધી ખે 

સાહિદયનું *હરય અનુભવી અતુકરણુ કરી શકયા તેનું કાર્ણુ 
પણુ આ પ્રદેરાનું પ્રયક્ષ દર્શન## છે. 

રા, જોશી માસ્તરે પ્રદીપ્ત કરૅલા સંસ્કારો વિશેધ વિન 
ડેષ વિસ્તર્વા લાગ્યા અને ખે ર્સતી એટલી બધી તો * 
લમતી લાગી, કે પાછળધી મેઘદૂતાદિ_કાલ્યો અસલ સંસ્કૃત 
ભાષામાં ભણવા માંડ્યા. એને. માંટે ખેક ખાસ શાઔઇ 
રાખેલા હતા, એ સાત્રીછ મ્હાશ એક પત્રના ઉત્તરમાં 
ફાસ્મીરના પ્રદેશોના સક્કારોને ઉદેશીને લખે છે ક :-- 

* પ્રતુત્તર્માં વિનતિ કે, આપ લખે છે! તેવા ડાશ્મી- ” 
“રના વર્ણુનતે અતુસ્પ શશેપા સેઘદૂતમાં છે નહીં, તશાપિ ” 
“મૃપાળુ ડાકોર સાહબ «યારે ગેવદૂત વાંત્રતા હતા ત્યારે * 
જ એમતે ફાસ્મીરતું સ્મરણુ તાળ્તુ ચઇ «તું અને ફેટલા- ' 
* એક શ્લોકો બહુ ધિય લાગેલા ; તે મ,હેના મોટાએક એમ ? 
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“૪ કરીને કે બીછ રીતિગ ઉપોદ્ધાતતી પૂર્વે શેડો મૂકવા 
“ધારો તો મુદાય તેવા છે. જે માટેના યોડએકની યાદી” 
પડ આપું છું, ?# 

સૃદિગ્ોન્ધ્યનું અવવે'કન એએ કયા દદિબિન્ડુથી 
કરતા એ ખેમતાં કાવ્યો સ્પટ બતાવી આપે છે. ગા 
લેખના સુખ પટ્ટ ૧૫૨ પણુ એવા બે-ચાર દૃરષ્ટાન્તો આપ 
વામાં આવ્યા છે. થરામમાં રાં સૃદિસેોન્દર્યના વિયયોમાં 
3 શું એતિઠાસીક વિયયે,માં --મર્વ માં એએ તવીત થઈ જતા : 
જૂતા મકાનો અને ખહીએ?ા, પઠી ગયેતવા કોટ ઝીણાએ 
અને મહેલે, દેવાલયો અને ગસ્જદો, એમ દરેક સ્થળે ખે 
સર્વ'તુ બારીક ચવલે.કત કરતા. તે તે સમયતો ધલિદાસ 
જણે કેમ પોતે «તે અતુભવતા હોળ એમ ગો વત્ બતી 
૬/0, એમાંથી અતેક પ્રકારતા સાર ખેચતા દિદઠીતે કિશે 
અમે જેવા ગયા ત્યારે તેનાં અનેક ડિઠાર ભૂવતે જેઇ, તે વે 
સમયના ઇતિઠામમાં પટત્ત થઇ એનાં અતેક મિત્રો અમને 
આપતા. ₹શમગ્રામાં દિવાને--ખાસમાં જે શિવા ઉપર 

શયૂરાસત રહેતું હતું તે સિલાપર પોતે બેસી, તે ઝાસત 
ઉપર બેસનાર બાદશાહેતે! અને તે સમયની હિંન્દતી દિથતીનોં 
જણે 3ેમ પોતે મત્ક્ષ અનુભવ લેતા હોય એમ તેર્માં ઊંઘ 
ઉતરી તેનું વર્ણન આપ્યું હતું. ઘણીકારતો આ બધે ૦” 
વાર્ માનરીકજ ચાવતો હતે. બાકયદ્રદિએ તે! અમારી 
ન ટા મારતા હતા અતે 3૪ પ્રોઇ સમયે “શ્રોતા 

ઊવતા હતા, પર તુ કવચિત્ એમનો મુખ મુદ્રા ઉપરથી 
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ભતે બહુ વાર અમે ત્યારે ઉતારે આવી, નીરાંતે એકલા 
તેસતા તાયે પોતાથી સ્વતઃ એ વિષય છેડી, એનાં એવાંતે 
ભ્રવ્ય અતે રસિક જતાત્તો ત્રાપતા અતે બોધમય નિષ્કર્ષ 
ખેતતા, કે એ આનદમા કલાકાતા કલાક કયાં વ્યતિત થઇ 
જતા તે પણુ અમારા નનણવામાં રહેતું નહિ. 

દિલ્હીના દિવાતે-ખાસમાં એક એવી પર્શીયત ખેત કેત- 
રથી છે કે: ” પૃય્વી ઉપર્ જે કયાંઇ પણું સ્વર્ગ છોય તે 
તૈ અહીં છે, અહીં છે, અહાં છે.' આ ખેત શો. ખ, પ્રાણુન 
જીવનદાસભાઇએ વાંચી સ'ભળાવી અને તેને અર્થ પણુ કહી 
ખતાન્મો, આ સાંકળી સ્વર્ગ સે કહ્યું કે : કેટલી બધી અતિશધે- 
ક્તિ ઠરીછે1 પૃથ્વી ઉપરની ખરી સ્વર્ગ ભૂસીતે! કાશ્મીરજ છે, 
કાઇ કાળે અહિ ફૃતિમ સોભા કરી હશે, પરંતુ આજેતે તેવું 
નામ તિશાતપણુ રું નથી ; ત્યારે કાસ્મી૨ સૂપી કુદરતનો $ 
બમીચે-પૃથ્યી ઉપરતું સ્વર્મ--તો. સદા સર્વદા મતુષ્યોતે 
એજ દર્શન દીધાં કરરે.” આટલું કહી એ ખેત તેના અર્થ 
સાધે પોતાની તોધ પોથામોં લખી લીધી. આ ખેત આ લધુ 
લેખતા મુખપૃષ્ટ ઉપર આપેલી છે. 
“આ ધવાસમાં એમણે જે જેર્યું અને જે અનુભવ્યું તેણે 
તેના ખાજીના જીવત ઉપર્ બહુ મ્હોટી અસર કરી હતી. 
દતી, આમ્રા અને દિગનાં ભૂવનાદિમાં, પાણીના ફુવારા! 
વરતી ફત્રિમ પણુ અદભૂત રચતા જેઇ તેએને બદ આત'૬ 
ચપેલો, શીત્લતાતા દરેક ઉપચ્ચારો એમતે બહુ પ્રીય હતા, 
અને એવે રધળે એમતે અતિ થર્ષ યતો. કાક્મીરના મ 

દ 
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રેશેોમાં એક સમધે અમે ચશ્મેન-શાફી નામની સુંદર જમા 
નવા ગયા ઇતા:#એ ચશમે નતેઇ તેઓ તેતી પાસેજ બેસી 
શયા અતે એ શીતલ અતે શકૂટિક સમાન્ સ્વસ્છુ જલતી 
સાધે બાલચેછા કરવા લાગ્યા, ખેજ સ્પ્રતિ એમણે પાઇળધી 
શગોાપીચ દ અતે મેનાવતી' નામક પોતાના લખેલા સ'વાદમાં 
તાછ કરી છે, અને મેતાવતી પાસે જે શબ્દો શીતલ જશે” 
પૃમ્ચાર્ સબ'ધે કહેવડાવ્યા છે તે 7 એમની એ સમયતી 
ચેદા હતી એ મતે બહુ સારી રીતે હજી યાદ આવે છે. આ 
લઘુ લેખમાં પણુ તત્ સ'બ'ધે ઇસારે! કરેલો છે. (પટ ૨૧). 

૪4ળી હુરિદ્ારમાં એક સમધે ઉયાકાલર્માં અમે સહુ ગ'માર્મા 
સતાન કરવા ગયા હતા; કાર્તિક માસ હોવાથી ઠડી મહુ સખ્ત 
પડતી હતી, ઘણાખરા થરથરતા થરથરતા ૪ીતારે બેસી ન્હાતા 

શતા, પરતુ પોતે તો સ્વચ્છ અતે શીતલ જલતો જે વિસ્તાર- 
વાળો પદ તેના હંદયતે કોઇ અવર્ણુ નીય આન'દ આપતો 
દતો તેમાં ન્હાવા માટે, મ્હને હાથથી ધમરડી આગળને ત્યામળ 
ચાલ્યા, એમતે એ સમયે તરતાં આવડતું નહતું, તો જે કે 
એ કલા શીખવાની તેતે વખતો વખત બહુ હોશ થઈ 
આવતી દતી. મ્હતે જેમ જેમ અ'દર ઉડાણુર્મા વધતા જતા 
જલ પ્રતી ખે'ચવા લાગ્યા, તેમ તેમ હું ગભરાવા લાગ્યો. તાણુ 

વધતું ગયું, તે એટલે સુધી કે અમારા બલેના પમ સ્ત્રિર ન 
રજ્ઞા અતે એકાદ ગોયુ'પણુ ખાધું! મ્હૅ' નર્ કરી એમને 

પુ ક લીધા; પરતુ આવે સમયેપણુ એએઓતેો હરતાન/ દતા. 
ખેશે મ્હતે કહું કે : “વાહ! કેવી મજાક 1 કેવું ટા--ડ” 



ક્ષપ 

પાણી 1 કટદું સ્વચ્છ! બહુ ગમ્મત આવી! ભલા, ફદાચ 
પેડુ તણાપા થત તો કેવો આનદ આવત | ડેવો અતુશવ 
શાત, મ્હાર્ડ્ હદયને પડડતું તું અને કમાં શાસ પણુ 

સમાતો નહતો. 

અહીં દેશમાં આવ્યા પછી પણુ એમતો એ શોખ દિવસે 
દિવસે વધતા% ગયે? સદિ લીલાના મતટર દેખાવો ન્યાં “ 
જયા હોત્રાતું તે સાંભળતા, યાં સાં ₹ત₹7ગીરતા વિશાલ 
જગલ મારે એમણે ઘણું સાંભળેલું અતે તેથી ખેક સમયે 
ગવી પણુ મેના કરી કે મહ શ્રમ વેડીતે ખેતો પણુ 
કેઢલોએક વિભાગ જેઇ આવ્યા, વસ'ાદિ ત્તુગોામાં કુદરત 
જ્યારે તેતા પૂર બાઢારમાં ટ્રોય યારે ઉષાકાળમોં, હજુતે! 
ભાકાશમાં તારક ઝમમચતા હોય તેવે સમયે, એક બે મિત્રા 
અતે ખે ચાર પરિચારકો સામે તેઓ અપ્ાર્ટૃ થઇ બુ ₹ 
શૉબે સુધી પ્રી આવ્રતા ; અને તે સમયે સદિસિન્દર્યતા 
ઘ્ડી ઘડી બદલાતા અતેક ભવ્ય દેખાવો નેઇ આનદ લેતા 
અને પોતાના ઇૃદ્વમાં ચીતરી રાખતા, ૪સમયે સમમે ધીટ 
શૃદ્તેની ઘટા અને પાણીનાં વહેળાંએને તીરે કે ડ્રો સાશ 
શ્મણીય વન-ઉપવનોમોં ઉજ્જષ્ઠી ડરવા પણુ નીફળા પડતા. 
આમાં એએને બહુ આત'દ આવતેઇ એમણુ પોતા પરત 
ખંજ ડલું છે કેઃ 

પ નથી નથી ઝુજ તત્વો વિશ્વથી મેળ લેતાં !” 
* હદય મમ ઘડાડું અન્ય દો વિશ્વ સાહે ! # 
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ધ જગત્ સહૂ મળે છે ચર્ચ તે હાડકાં અ? 
૪ હી જગતણી ગ્રન્ધી માત્ર આ સ્યૃળ સાધે,” 

ક 

સ્વર્ગશ્ધે ડાલ્મીરમાં માત્ર સૃદિસૌન્દર્ય # નેયું છે અતે 
વર્ણુવ્યું છે એમ નધી, એમતે એ પ્રસગે ધણી ધણી ળાખતે 
ઉપર્ વિચાર આવ્યા છે :/રાજએખા કેવા હોવા જેઇએ, 
ભમલદારો કેવા હોવા જઇએ, પ્રળરતું લાલન પાલન કેવી 

જીતે ઘવું જઇએ, હિન્દની અવનતિનાં મૂખ્ય કારણે રાં છે, 
ઉશ્નતિ શી રીતે થઈ શકે, આર્યોની ધર્મ ભાવના અતે કુલ* 
મર્યાદા કેવી હતી, મતુષ્યોને કેવી કેળવણી મળવી જેઇએે 
વગેરે વગેરે અનેક મહત્વના વિષયો! ઉપર એમણે પોતાના 
ઉછરતા પરતુ પત ખુઠ્િતિ શોભા આપે તેવા વિચારો આ 
લધુ લેખમાં અત્રતત્ર થોડા ધણા આપ્યા છે. રા; ભાઇ થી 
મન્દ્રર'કરે પોતે લખેલા ઉપોદ્ધાતમાં આનાં કેટલાંએક 
ઉદાહરણો બહુ સારી રીતે આપેલાં છે એટલે અહીં પુનરૂક્તિ 

કરવી એ ઉચિત્ત નથી, એટલુંજ કહેવું બસ થશે, કે સ્વર્ગ- 
સત્રની માતસીક સૃદિવું પથમ દર્શન આ લધુ લેખમાં યાય 
છે ; આ પ્રવાસે એમની ભવિષ્યતી છ'દગી ઉપર બહુ અસર 
કહી છે; ખરૂં કહીયે તા એમની છીદગીતો સ્વત'તર પાયો 
અહીંથીન નખાયો છે, કેમકે, આ લઘુ લેખમાં જેમ અત્રતત્ર 
“સર્વત્ર નનેવાર્મા આવે છે તેમ સ્વર્ગસ્યે સૃદિસેન્દર્ય સાથે 
જન સ્વભાવર્નું અને જગત્તા માનસીક પ્તિહાસનું નિરીક્ષણુ 

કરવાનું અહીંથીજ શરૂ કરેલું છે એને તે પછી એવા પ્ર- 
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સગો મેળવવાતી કોઈપણુ તક ખાધી જવા દીધી નથી એમ 
ડુ વાર્ પરિંગિત્ તોએ અતુભવ્યું છે. 
આ લઘુ શેખ લખતી વખતે સ્વર્ગર્યે સ્વપ્ને પ્ણ 

ધારેલું ત દતું કે, એ આમ પુક્તકતા જ્પમાં અથવાતો કોઇ 
ખીછ રીતે ધ્રસિદ્ટ કરવામાં આવરે. રા જોશી માસ્તર કે * 
જેગો આ કાસ્મીરતા ઘવાસના તિમિત્તસ્પ હતા, તેના આગ્રહથી 
તેમના ઉપર્ પતે જે ક'# જેયું અતે અનુભવ્યું તે પજ 
દારા લખી મોકલ્યું. એ પત્રોતા સંમરહ તેજ આં પુસ્તક, 
સ્ર્મસ્મે જ્યારે પોતાના પત્રો આવા સ્વરૂપમાં જેયા સારે 
તેને આમ્ર્ય' યય, 

જા સ્થળે વાંચકવર્ગતે એક બીછી પણુ ગ્રદાતી વાત 
કહેવાનું પાપત થાષ છેઃ સ્કર્ગસ્ય ફકાપીના અસાર સૂપીમાં 
જેટલા ઘેખો પ્રસિદ્ધ ચયા છે તે સર્વ એવીજ રીતિએ થયા 
છે, કોઇ નહિ તે કોઇ હેતુ ને ઉદેશી પોતાતા મિત્રોને કે કોણ 
પરિચિત વ્યક્તિતે પોતાનું હદય «૮ણાવતામાટે જે કાંઇ એમ્ણે 
લખ્યું તે શામ લેખોના સ્પમાં પ્રસિદ્ધિમાં મૂકવામાં આવ્યું, 
જટલુંગેક એમતી હયાતીમાં અને કેટલુંગએક સાર્ પછી, 
પરતું જણવા જેનું એ છે કે એ સર્વ એેમના યધમ ઝુ- 
સ્તદ્ઞ (1781 ંંત્ત15) કપ છે. પ્રસ્તુત લેખ પ્રસિદ્ધ ચયા 
પછી એપ્રને લાગ્યું ડે ખે બહુ અરે અપૂર્યું છે ; એટલુંજ 

નહિ પણુ દુ એમાં પરણું વિશેષ ઉમેરવા જેનું રરી જાય 
છે અતે તેથી એ કાર્ય તેશુ હાથમાં લીધું, સ્વસ્થતા સતત્ 
પરિચયમાં રહેલા રાખીછ એ ઘસગમાં મ્હતે લખેછે ફે: 

€ 
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“ “બીજી કાસ્મીરતા પ્રવાસની મૂછ પ્રત-સખેલી અને ” 
* એક પ્રત છપાખેલી-ભત્ને સુધારવા માટે કૃપાળુ ઠાકોર " 

” સાહેબે આગળ મને આપેલી હતી, જે ગેમનીએમ મારી * 
“પાસે પરી છે, મતે યાદ ન હતી. આપને હવે તો શું” 
“ઉપયોગી થાય ?7ધરંતુ છપાએલી પ્રત છે તે મણીભાઈ ” 
“ તલ્રુભાઇખે સુધારી હતી તે છે, અને તેમણે તેમાં સુધારતાં " 
“જ ટલીખેક નહાતી ન્હાની સુચનાખો કરેલી ઇ્નેછમાં છે, ” 

“ને આપને કામ લાગે તો મોકલી આપું.” 
આ બન્ને પ્રતો મ્હૅ* મગાવી લીધી છે અને હાલ મ્હારી 

પાસે છે, આ સિવાય ૨1૦ જોશી માસ્તર ઉપર મોકલેલા પત્રો 
પણુ એમણે મ્હને કૃપા કરી આપેલા છે, જે માટે એમતો 
હું આભારી છું. 
* સ્વર્શરષતા જે ત્રણુ લેખો સસ્તા સાહિસ તરદ્થી પરન 
સહ્િમાં મૂકાખેલા છે તેને અંગે પણુ ખેમજ મન્યું છે એમ 
કહી શકાય, સ્વર્ગસ્થને બરબર સમજવાતે તેમના સઘળા 
લેખોતું બારીક અવક્ષેકત હોવું નનેઇગે, તથા પ્રસંગોપાત તે 
ઉપર્ ઠરેલા સધારા વધારા અને ટીપ્પણે વગેરે પણુ જઇ 
જવાં નેઇએ ; નહિતર ભૂકો બહુ મ્હોટી થવા સ'ભવ છે. 
સસ્તા સાહિસવાળી ખરત્તિમાં પણુ એમજ બન્યું છે, આ 

વાત મ્હે* એ સ'ઘાતા ઉત્પાદક પૂનમ સ્વામીતરી અખ'ડાન 
નંદડને ટૂંકમાં તિવેદન કરેલી છે. વાંગકવર્ગને મ્હારા કહેવાતો 
આચ્ય સમજપ ખે હેતુથી એ પત્ર આ લધુ લેખતા પરિસિ# 
ત્રીજા તરીદ્ે છેવટ્માં આપવાર્માં આવેલ છે. 
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શ, રા, મણિયંકર રતછ ભદે હાલમાં “ સાલા અતે * 

મુહ્રિય' ઝે નામનું શ્રી કલાપી વિરચિત નોવેલ હપાત્યાનું 
શૌંશબ્યું છે, આવે નામે સ્વર્ગેરપે કોઇ નોવેલ લખ્યું હેમ 
ગ્રે મ્હારા “ણુવામાતો આધી જ આવ્યું. “ કાન્તતો દિનચર્યા 
હેખ' એવા મપ્રાળા નીચે સ્વર્ગેરપે મોડું” લખેલું છે અતે 
તેતે ર1, શ, સણિડંકરે ઉપરોક્ત નામથી પ્રસિદ્ધ કર્યું દોય 
તા એ એક નૂદી વાત છે પુસ્તક ન્નેયા પછી ખે સમન્ધર્માં 

વિશેષ ફહી શકાય. 

વિદેઠશફ્ેવલ્લ મણિલાવ નશુભાઇએ પ્રસ્તુત લેખ સ્વ- 

ગર્થ કલાપીની ઇચ્છાયી તપાસી જે કંઇ સૂચતાએ ડરી 
છે તે માંહેલી કેટલીએક અત્ર આપવાથી તત્ સંબન્ધે વિ 
રષ ભનણુવામાં આવશે, અને તેથી એ પથુ પરિશિદ બીભ 
તરીકે છેવટ આપેલ છે. 

આ લધુ લેખ પ્રસિદ્ધિમાં મૂકતાં બહુ લેબાણુ થયું છે, 
સ્વર્મસ્થતું સાહિત્ય જ્યાં ભાં એવી સ્ષિતિમાં વિખરાએલું 
પેલું છે, કે તે મેળવતાં દિવસોતા દિવસ ચાલ્યા તય છે, 
જેગ સ્વર્ગસ્મતા સર્જ વ્યવદાર્થી પરિચિત્ નથી તેને આ 
ખ્યાલ આવે તેમ નથી. પરંતુ ખે વાત જેના «પુવાર્મા છે 

તેતે ન્યાં સુધી અમૂક લેખને લગતી સર્જ સામ્રી ઉપસ- 
ખ્પત માપ તાંસૂધી એ લેખ પ્રસિહ કરવાનું યોગ્ય ન લાગે 
સ રવામાવિક છે. 

ડાસ્મીરતા પ્રવાસ દરમીયાત અતે ત્યારબાદ તુરતમાં 
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કેટલાંક કાવ્યો પણુ શ્રી કક્ષાપીએ લખેલાં છે અને તે “ડલા* 
પીતો કેકાર્વ' એ નામના પુસ્તકમાં ઘસિદ્ થયાં તથી, 
આવાં સ૧* ડાન્યો હસ્તમત ટરી આ લેખમાં મૂકવા ધારણાં 

દતી, પર્ ઢજીસુધી બધાં મળી શકયાં નધી, જે મળ્યાં છે 
તૈમાંથી નમૂતા તરીકે માત્ર થોડાં આ લેખતે છેડે પરિશિક 
પહેલા તરીકે આપવા ધારેલાં, પરતુ આ પુસ્તકનું ૩૬ ધાર્યા 
કરતાં વધી જવાથી હૃવેપછીના ચ ગ્રન્થાવલિના અંઠમાં 
આપવામાં આવરો. 

આવા સ'યોગો વચ્ચે જે વિલ'બ થયેલ છે તે માટે 
વાંચક વર્ગની ક્ષમા ચારું છું. હવે પછીના અંદ્દો બતતી' 
ત્વરાએ પ્રસિદ્ધ કરવા ધારણા છે. 

સ્વર્ગરમના આંતર્ સ'સકારતું આટલું દિગદરષ્ન કરાવ- 
વાતો હેતુ એટલે” છે, કે એથી ઠરી વાંચક વર્ગને લેખતો 
મર્મ સારી રીતે સમલ્તય.7સૃદિ લીલાને પરોક્ષ કે અપરેક્ષ 
બંતુશવ કર્વામાંજ એમણે પોતાતું છવન ગાળ્યું છે, વ્યન 
વદારીક વિષયોમાંતા એમની ૬ૃત્તિગા છેવટ સુધી ઉપરામ 
પામેલી રહી હતી. કાં તો સૃદિજોન્દર્જ પ્રયક્ષ નિહાળયું 
અથવા ન્યારે એતો અભાવ હોય સારે એ ખામી પુસ્તકોથી 
પૂરી પાશવી એત્ત એમની ?ેવ હતી ; અતે એજ એમતી 
ઈચ્છા હતી. એક સ્થળે લખે છે કે? - * ઈ ભળીશ નહિ હવે હું મિત્ર, ગરી; બાલકોથી,” 
ઇ છીવીશ, બની રાકે લો, એકલાં પુરતકોથી,” 
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ફાક્મૌરતો પ્રવાસ પુન: એકાદવાર ટરવા સ્વર્ગસ્પંની 
પ્રષલ ઇગ્છા હતી એમ વાંચક4ગ" સારી રીતે જેઇ શકેલ 

હરે. પરંતુ ઇર ઇચ્છા એથી કંઇ જૂદીન હતી એ સિદ્ધ 
શયું. ને શ્રી કલાપીની ખે ઉત્કટ ઇચ્છા પાર્ પડી હત તે! * 
સાહિતને કેટલો બધો લાભ મળત તે હવેતો માત્ર અટકળી 
લેવાનુંજ છે. 

શ, ભાઇ થી ચન્દ્રશેકર્ અ લધુ લેખતો ઉપોદ્ઘાત્ 
મ્હારી વિનતિ ઉપરથી લખી મ્હતે બહુ ઉપરૂત કર્યો છે એક રીતે 
જેતા લેખક પ્રભેતો ખેમનેો પ્રેમ એ ઉપેદ્ધાત્સાં ઝળકી 

રહે છે. કેમકે આ લધુ લેખ તેમાં સમાએલા વસ્તુથી જેટલે 
આકર્ષક છે તેના કરતાં સહસ્્રગણો વિશેષ આદરણીય તેના 
ઉત્પાદકને લધ્તે છે. સ્વર્યારૂથતો આ પહેધેઇન પ્રયાસ છે ; 
સ્વર્ગસ્થતી પ્રગતીતું આ ખીજક છે કે જેમાંથી શાખા * 
પ્રશાખા યુક્ત સપત્રપુષ્પપ્લાદિ સમ્પત્તિ પ્રસરી રહી છે. 
આ સર્વ જા, ભાઇ થી ચન્દ્રાંકરે અંતિમ વિભાગમાં સ 
છુદ્યત્થી પ્રતિપાદન કરેલું છે અતે તેને લીધે આ લેખ 
વાંચતાં વિશેષ આતેદ આવશે. આર્તું માન સર્વાશે રા, હ0 
શ્રી ચન્દ્રચંકરતે ઘ2 છે. 

મ્હારા ફનિટ્ટ બત્ધૂ “ લકિતે '--રા, ભાઈ થરી જન્મ- 
શૅકર્ -સાહાશંકર' ખુચે--આ લેખતાં મૃક્શીટસ સુધારવામાં 
મ્હને મદદ આપી ઉભય રીતે ૪ અદા ઠરી છે. આ વાત 

અહીં સપ્રેમ મૂકતા આનંદ ચાય છે. 
આ શ્રન્યાવક્ષિના અત્ય વિભાગોના ઉપોદ્ધાત્ લખવૉની . 

ક 
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મે' જૂદા જૂદા સાકિય પ્રેમીએતે વિગત કરેલી છે જે પણુ 
ક્રતિભૂત થરો એમાં મ્દને સંદેદ તથી એએ સર્વ તરથી 

મ્હારી વિતતિતો સ્વિકાર થયો છે એટલીજ વાત મ્હારે એ 
સવનો ઉપકાર માનવાતે પૂરતી છે. 

છેક્ટતો એટલુંજ કહ્ડેવાનું છે કેઃ થ્રી કલાપીનું ઈવન 

# આદ્ભૂતાશ્ર્ષસ્પ છે, એતે સમજતાં બહુ સમય વીતશે. અલારે 

તો એનાં છિત્ર ભિત્ર સાદિસમાંથી જેતે જેટલું મળ્યું અતે 
૪ પ્રાવ્યું તેટલું લઇ સ્થતો અથ* કરી, ક્વચિત્ ઉભયતે હાની અતે 

#વચિત્ ઉમયને રોભા મળે તેડું થયે જય છે. જેશે આતા 
થી «નણહૃદયતે આ£ બનાવેલાં છે, જેસે સૃદિતાં મહાન 
સતો ર્સ પ્રપૂર્ણતાપી બતાવેલાં છે અને. જેની _માતસીક 
સૃષિમાં પિન્ડ-બ્રહ્યાન્ડ એયયતું 'અતાલાપી ગાત? મધૂર્ર 
મધૂફં પસરવું જતું હતું, એવા એક _ બાલ:યોગીતેો આશય 
સવશે પરિપૂર્ણ_યાઇ, ખે મહાન્ સૂર બસરીશો ન થાય 

* અને ગુજરાતને ધીમે ધીમે એને સર્વયા લાભ મળે એવી 
ઉત્કટ જીજ્ઞાસા સાયે, ઉપરોક્ત સૂત્ાતરમત્ મ્હસ્યતે એજ 

સૂરની મધૂરી કેકામાં અત્ર ઉતારી ફતફય થાઉં છું. અસ્તું* 

શ્રીસુદામાપુરી. 
પોરબંદર, 

ક્ાદ્પદ પષિમાં, ૧૯૬૮. 

8 રૂપરકર ઉદયરાંકર ઓઝા. 
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“ધડી છેડીરેતે ઘડમધલ તારા જગતની 

£ જરા જા આજે તે નિર્જન મહા જગલ મહીં 7 

“તર્ પક્ષિમાંથી જરૂર મળરો કાંઇ ડીમિયા; 9 

* જરો અત્ધાપો। આ તુજ હદયતો ત્યા વિર્હૃતાં, 7 

હ હઝ હડ મ 
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ઝયોરાત 
“ન્હાતકડા પુરતકતે વળી ઉપોદ્ધાત શે?” પ્રશ્ન સ્વા 

“ ભાવિક છે, ઉત્તર પણુ ટૂંકો છે. કલાપીના એફ નિકટ સ્નેહી 
શા, રૂપર્રકર ઉદયશંકર એઝાએ કલાપીના લેખોને ગ્રન્થાવલિ- 
ના રૂપમાં ધકટ કરવાનું સ્તેઠકૂય આદર્યું છે, તે આવલિતાં 
પૃથક્ પૃથક્ પુસ્તકોના ઉપોદ્દાત પૃયફ્ પૃથક્ લેખકે પાસે 
હખાવવાની મોજના તે જાઇમે ફરી છે. આથી એક સારી 
ગ્રન્થાર્વાલિ ઉપરાંત વિવિધ ટદિએથી ડલાપીની કૃતિઓને 
તપાસતાર ઉપોદ્ધાતમાલાનો લાભ પણુ ગુજરાતને મનરે, અને 
હૈતું માન ૨% રૂપશંકરનેજ ઘટે છે. તે યોજનાને અ'ગે 
” કુક્મીર્તો પવાસ અથવા સ્વર્ગતું સ્વપ્ન” એ પુત્તકનો 
ઉપે[દ્ધાત લખવાવું કાર્ય મ્હેને સૉંપવામાં આવ્યું છેં. માથા 
કરતાં પાધડી મ્હોટી ન થઇ જય એ શાણુપણુતું પ્રમાણુસૂત્ર 
ધ્યાનમાં રાખી, લઘુ પુસ્તકનો! ઉપોહાત લક્ષ જ રાખ્યો છે. 
પકાશકની સૂચનાનતે અતુસરી, ઉપોદ્ધાતનું સ્વરૂપ સુખ્યાંશે 

વિવેચનાત્મક રાખ્યું છે. 
ગુજરાતતા ન્હાના વાંચકવિશ્રમાં કલાપી વધારે ને વધારે * 

વિપ્યાત થતા નય છે, અને તેથી ત્ડેમની વ્યક્તિ ( 2૯₹- 
૬૦૫4115 ) અતે ત્ડેમની કૃતિ ( 3907૮ ) ઝૉ અત્નેતા 
સંબન્ધર્માં વધારે તે વધારે માહીતીની ત્રાગણી થાય બે 
સ્વાભાવિક છે. કાઠિયાવાડની કકિંત ભૂમિમાં કલાધી નું 

? કુમળું કુસુમ ક્યાંથી? દેશી રાજ્યોના પ્રમચરમય વાતાવરણમાં: 
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સુરસિદછ જેવા સાદા અને સીધા સાધુજત ક્યાથી 3 સ્વાર્ષ- 

મય પરિરિષતિમાં આવે! સ્તેહમવ આત્મા ક્યાંથી ? ભોમ 
વૈભવની ભૂમિમાં આવો સાહિસપ્રેમ કયાંથી --આ અતે 
આવા અનેક પ્રશ્ના કલાપીની વ્યક્તિના સંબન્ધમાં ઉદ્ભવે ” 
છે. કલાપીના જીવનની રજી ષયેલી રૂપૌખાગા આછી છે, 
અને હેમના જવન વિષેની અક્વાઓ વિચિત્ર છે, એટલે 
હૈમની વ્યક્તિ સાચા સ્વરૂપમાં હછ શુજરાતને પૂરેપૂરી 

પરિચિત નથી. “ કલાપીના કેકારવ 9 તી પ્રસિડ્ધિથી રા. 
કાન્તે કલાપીની કૃતિતે વધારે પરિચિત બનાવી છે અતે રા. 
રૂપશંકરની મોજતા ત્હેને હછપણુ વધારે પરિચિત બનાવટો 

| એવી આશા છે. એમ કહેવાય છે કે અર્વાચીત સુ#/॥તી 
ઢવિએપમાંથી કોઈની કવિતાએ વધારેમાં વધારે વંચાતી હેય 
તો તે કલાપીની છે. “ કલાપીને! કેકારવ 9 એ કાવ્યર્સમહની 
દિતીય આવૃત્તિ ગુજરાતમાં આટલા ટૂંકા સમયમાં થઇ એ 
હલાપીના કાવ્યોની લોકપ્રિયતાતું ધભલ પ્રમાણુ છે. કલાપીનાં 
કાવ્યો વિષે જુર્દા જુદાં દદિબિન્દુઓ દર્શાવતાર ચર્ચાગ પણુ 
માસિક મૈમાસિકામાં પ્રકટ થયે જય છે “ કલાપી સ્તેહી કે 

કવિ”?--એ ચર્ચાનો મુદ્ત રા. કાન્તે ઉભે! કર્યો છે, જેમ 
જેમ કલાપીના કાવ્યોનો અભ્યાસ વિશેષ થે! જરો તેમ તેમ 

નવા મુદા ચર્ચા માટે રજુ યતા જશે. હાલના શુજરાતી 
વાંચકામાં કલાપીની ઢવિતા આટલી બધી લોકધિય કૅમ યઇ 
ફરો ? માનવજીવનના સનાતન પ્રશ્નો તેમજ ભારત વર્ષના 
અર્વામીન પ્રશ્નો ઉપર કલાપીની કવિતા રૈ પકાશ નાંખે 
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છે? કલાપીનો સ્તેહજવનતો પ્યાલ કેટલે અરો સસ અતે * સમાજહિતની દષિથી સવામત છે ? અર્વાચીન તેમજ પ્રાચીન શુજરાતી કડિગમાં કલાપીતું સ્ઘાન શું? અન્ય શાયાઓના સાહિસમા ડલાપીના પ્રકારના ઢવિએ સાેની હેમની લુલનાતું ફલ શુ આવે? ડવાપીની ડડિતાનાં સારાં નરસા લક્ષણે શ છે? આતા આવા _અનૈક પ્રશ્નો ચર્ચા મારે તૈયાર છે, ( ચારે વારે સાહ્તે વશ્વપધઃ ઝે વચનમાં પિશ્યાસવા1 ભત્ષે 
તેહની વળા ચર્ચા 

પેટ ભરીતે ચર્ચા કર્ , ” કાવ્યોની અને ર 

ર માત્ર કરી, કસ્તુત ધદેશમાં પવેશ કરવો એ વધારે મોગ્ય છે, કથાપીએ માત કાવ્યો જ લખ્યા છે એમ નથી કેટલાક સારા ગઘતેખો પશુ લપ્યાકે, “ ડાસ્માર્તો એ એક ગધ લેખ છે. કલાપીના ગવ લેખે ડાશ્મીરતા ખેવાસતું સ્થાન શું ? એ પશ્ન ચર્ષવા જેટલાં માધનો રજી થવાં હજી બાળ છે, આપણા પ્રવાસ માહિલમાં ” કાશ્મીરના મવાસ ” તું સ્થાન શુ ?₹--એ મેશ્ર પણુ આપરે અન ચર્ચીુ નહિ અત્ર તો માત્ર “ ફાશ્મીરના પવાસ ”” લીયયાત્રાના ધાર્સિફ નિમિત્તે 

જેમૃણે 

મવાસ ” 

રતા જ દતા, પરન્તુ 
બડ ઉતયો નથી. «ે સ સાહિસ ( (110₹8દઘ%૦ 
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9/10 ) વિભૃદ્દ થયું છે, અને જે ઉપરથી ગુજરાતીમાં 

પ્રવાસ સાહિલ ઉભું થતું નનય છે તે સ્વરૂપતું સાઠિલ 
આપણામાં પૂર્વે હાય એમ ન્નણુમાં નથી. જવનની સર્વ 

દિશાખા સાઠિલના સ્થાયી સ્વરૂપર્માં સંકાન્ત થવી નઇમે 
એ ખ્યાલ આગળ ઉપર હાલના જેટલો સ્પ ભાગ્પે ઇશે? 
લોકજીવન અને સાહિસતે યથાર્ષ સંબન્ધ સ્વીકારાયા વિતા 
સાહિસ સર્વત. સમૃહ્દ થવાતો સંભવ એઇઈે છે. પ્રવાસ 

સાહિયના ખે પ્રકાર હોઇ શકે : (૧) ટાલ્પતિક, અતે () 
વાસ્તવિક. વર્ણનશક્તિતો ચમત્કાર દર્શાવવા અવા ઉપયોગી 

જાત આપવા એેક પ્રવાસતી ઠલ્પના કરી જે ઉત્તાન્ત આપ* 
વામાં આવે તે કાલ્પનિક પ્રકાર ; ખરેખરા પ્રવાસનો જે 

કૃત્તાન્ત આપતામાં આવે તે વાસ્તવિક થકાર. “ કાક્મીરતો 
ધવાસ ” એ સુરસિહ?એ નતે પોતાના કેટલાક સ્તેહીઓની 
સાથે ટરેલા ધતરાસનો જત્તાન્ત હોવાથી ત્હેનો વાસ્તવિક પ્રકાર- 
માં સમાવેશ થાય. ન્હાતા મ્હોટા લેખો દ્દારા આવું વાસઃ 
સાહિલ આપણામાં ધીમે ધીમે ઉશું થતું નય છે ગે બદ 
આનતન્દની વાત છે. ધવાસ સાહિસનાં ત્રણુ અગે! હોઇ શકે” 
(પ) વૃત્તાન્ત કથન ( 220૮૧૬101 ), અર્થાત્ ધવાસતો 
કમસર જત્તાન્ત આપવો તે , (ર) દશ્ય વર્ણન (22૮5010 
1101 ) અર્યાત્ નવા જેવા દેખાવેતું વર્ણુન ટરવું તે 7 

અને (ર) પ્રાસંગિક વિચાર નિવેદન ( 1દિબીટલાં0॥ ) 
અર્ધોત્ પ્રવાસ દરમ્યાન જુદે જુદે મસ'ગે ઉદભવેલા વિચારે 
દર્શાવવા તે. જેમ ધનાસતી ભૂમિકા ઉંચી, જેમ પવાસીતો ? 

ર 



જહ 
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કમ અતે પવાસીના અતુભવો આયાકર્જક, જેમ તવેવા જેવા 
રખાવે મતોદર, જેમ તતા વિચારો બોધદાયક તેમ તે 
કવાસપુમ્તકની મહત્તા વિશેષ. અત્ર સુર્સિંડછ જેતે રસિક 
જવી પવાસી છે, અતે કાક્મીર જેવા દિત્ય દેશ દસ્ત છે. 
તોષધછી રો। સંબવ વાંચનારતો શ્રમ અફળ જવાને ? 

ઉપર કહેલા ત્રણુ અગોતું આલેખત ડલાપીએ કેવી રીતે 
કર્યું તે આપસે પૃષક્ પૃપક્ તપ સીશું ધષમ ઉત્ત(ન્ન કથનનું 
અ'ગ લઇએ, ડાક્મીર્તા પ્રવાસ] હત્ાન્ત પોતાના શિક્ષકના 
ઉપર લખાયેલા પત્રના રૂપમાં રજી ધમો છે આ રૂપધી 
કેટલાક એર અમત તરો શખધ થઇ શકયા છે કે જે 
કેવલ ખ્ડારના « વાંચકો માટે લખાયલા ₹તાન્તમાં ભાગ્મે 
આવી શકત. અમત તત્તો પોગ ઘધમાણુમાં હેયવો પવાસ 
પુસ્તક વઘારે રમ શરડ લાગે એ ર૫૬ છે, મનુષ્યને મતુષ્યના 
અવુભાકષનમાં કક એર જ રેસ પડે છે. ફ્લાપીએ 
'આપૅલા હત્તાન્તમાં અગત તત્તા ગડુ પોગ્વ ધપાખૂર્મા છે 
નથી તે એવા કારનાં અયવા એટલા અશશમાં કે જેમી 
હૈમના અગત સ્નેહીખને ન ડેમાં રસ પડે ; કે તધી તે 
જેટલાં એછાં કે ભ્યક્તિત્યરીન શુષ્ક વર્જન જેગું લાગે. અગત 
તત્તોનું પોશ્વ મમાણુ «ળવવાર્મા કલાપીની હત્તાન્ત કષનની 
કલા સમઇ છે. જતી અને આવતી વખતના જ#તાન્તેર્મા 

પુનરક્તિ ન થાય એ બાન ઉપર ગયેલું કવાપીતું લક્ષ 
હૈમતું શસિક્ત સગવે છે, પરન્તુ તે પુનરક્તિના દોજમાંથી 

મુક્ત મવા પાટે હમસે લીષેલે માર જરા કૃવિમ લાગી 
દે 

ક 



૧૩ ક 

તય છે. સમમ પવાસતો જત્ત!ત્ત વાંચકધી બરાબમ અનતુમશી , 
શકાય તેઢલા માર તે કમસર લખાવો નેઇએન આ કમ 
કલાપીએ ઘણી મારી રીતે સાચવ્યો છે, અતે તેથી વાંચક 
પણુ લેખકની સાધે મવાસ કરતે હોય એમ લામી «ય છે. 
કલાપીના મ'ડલના અતુભતોમાં કાંઇ ખાસ ચમત્કાર નધી 
પરન્તુ સાધ અનુત્રવે। સાદા રૂપમાં રજી થયા છતાં વાંચકનો 

રસ્ટ કાયમ રહે છે એ જ લેખકની કલા છે. એક'દરે આખા 
ધવાસનો જૃત્તન્ત એવી રીતે લખામો છે ક જેધી વાસ્તવિક 
ધવાસવું યથાસ્્રિત ચિત્ર આલ્ેખાય, જેથી સામાત્ય વાંચકને 
તે પવસતો રસ ભર્યો ખ્યાત આવે, અને જેથી ડાસ્મીરતો 
થવાસ કરવા ઇચ્છનારને માર્ગ દર્શક સચતાખોા મળે. આ 

નણે વરતુ સાચવવામાં અને પુમ્તકને નવલકષા જેવું રસમય 
બનાવવામાં જત્તાન્ત નિવેદનની સક્લતા કલાપીએ દર્શાવી છે. 
કાસ્મીરના લોકો કેવા છે, ત્ડેમનાં આચાર વિચારો કૈવા છે 
વગેરે હળીકત આ પુસ્તકમાંથી સારી રીતે મળી શકે તૈમ છે. 

હવે અ'ગ લઇએ ક્ય વર્ણનતું. વાંચતાર ! ચદિ લીલા 
જેઇ તડારૈ હરય અમમ્ય ભાવોથી કદી ઉભરાયું છે? લૈ 
ભાવો ત્ઠારા સહુદય સ્નેહીતે જણાવવા ત્ફે” કદાપી પ્રયાસ 
કર્મો છે? તો જ સગજછી શકશે તું કડિનતા વણુષતોની. ચટિ 
લીલાના સામાન્ય દેખાવોથી તરવરી રહેતા સામાન્ય છુદયતા 

જ ન કા મ્રુ ન પીંછી પૂરી 

કાસ્મીરનાં દિવ્ય દૃશ્યોનાં તાદશ ર ન્ કા એન ય વર્ષુનોનો ? ડડ એ સ્વર્ગીય 



પરઃ 

ક્મ્યતા અને ભવ્યતા અને ડર્યા માનવરૂત રૃત્રિમ શબ્દચિત્રો ! 
એવા દિબ્ય દશ્યો દેખતાં કમો રસિક નધી અનુભવને! કે 

“ સ્તખ્ય્ ક્ષણમાં, ક્ુબ્ધ ક્ષૃષુમાં હધ્ય મુદ થઇ જાય જે, 

સમજું નકીં,-સમજું તકીં,-અન્તર્મર્ડી ક'ઇ યાય છે. 

હડ 7૯ 2૬ ૧ 2% 

જે જે અતુકાવ માય છે, ઉરમાં સહુ શમી ન્ય તે, 

ના દિવ્ય દસ્યો દેખતાં આ દિલ લેશ ઘરાય છે; 
ખસ એમ થાહે દિલ કે-એેવાં કફ, નેયાં કર, 

જેયાં કરડ, મોહમાં કર્ર,--ઝીર્ણું ઝીર્ણું ગાયાં કરડ ? ” 

ભતે કયા રસિક જતના હદયમાં નથી ઉદ્ભવતા એ અશક્તિ- 
નો અસ'તોપ કે 

“સમજ તહોં જે બન્ધુ ! તો સમજવી કેમ શકાય એ? 

“ને જ જે સમજે ન તે શું અન્યને સમળતવરે ? 

દિલ બ્હાર નીડળવા ચહે--પચ્ુ દાર તો જડતાં નથી ; 

મન્નુ! જો દીધી ત્ડે' લાગણી તો વાણી ઠાં દીધી નહીં 9” 

અનન્તને શખ્રોમાં સાન્્ત બનાવવાના યત્નો અપૂર્ણ «7 રહે- 

વાના, અને એ અપૂર્ણુતાની નસર યુદિમાં જ રસિકજનની 
મહત્તા છે, કલાપીએ એ નમ્રતા દાખવી છે, અતે તે જ 

» જમતી રસંત્તતા સ્પક્ટ ડરે છે. અતત્તતાર્તું ભાન માનવના 



પર્ 

અભિમાનને મૂકાવે છે ડાળ સરોવર (પ. ૧૬-૨૦), સૂર્યાસ્ત 
(પ. ૨૪૨૫), ઘમાતવર્ષુન (પ ૨૪-૩૦), રાંકગચાર્યતા 
રવાલય પાસેવી દૃસ્યદર્શન (પ. ૩૩-૩૪), જેલમતદીતો થય 
પ્રવાહ (દ ૫૪-૫૫), ઉરીયી ગરી સુધીનો રસ્તો (પ ૬૩-૬૪), 
મેધરૃદ્ટિ (પ. ૭૮-૮૫) વગેરે દશ્યવર્ણુનના વિષયો છે. આ 
સર્વ દશ્યોતે વર્જુવવામાં કલાપીની અવવેોકન શક્તિ તથા 
આલ્ષેખનશક્તિની સમર્જતા «શ્ય છે આ દશ્ય વર્ણનો 
વર્ણુનશક્તિના ઉત્તમ નમુનાઓ છે ગેમ કહેવું એ તે! કલાપીના 

ભક્તજત માટે પણુ અવ્યુક્તિ કહેવાય ; પરન્તુ એ ડલાપીતી 
રસિકતાની અતે કલાની ઉગ્ચતા દર્શાવે છે એ તો! સ્પછ છે. 
દશ્યતું સાંગોપાંગ ચિત્ર તાદશ રીતે વાંચકરનાં કલ્પતાયક્ષુ 
સમક્ષ મૂર્તિમંત કરવું એ વર્ણનકળાની સફળતા છે. આવી 
સપ્ળતાની ઉંચી પંક્તિમાં ડલાપીનાં વર્ણુનાો આવી શકે એમ 
છે, જગત્તે જલમય બનાવી દેનારી મેઘછિ અને જેલમ 
માતાતો ધચંડ ધવાહ વાંચનારની ટલ્પતા ઉપર રું અમર 
સંસ્કાર નથી પાડતાં ? દશ્યના સમગ્રવર્ણુનમાં ડલાપી જેટલે 
અરે સફળ યાય છે તે કરતાં વધારે અંશે સળી દશ્ધોની 
મુખ્ય મુખ્ય ખુખીએ તરક લક્ષ ખે'ચવામાં અને મનોહર 
અકરા યોજવામાં થાય છે. બેશક, કેટલેક સ્થાતે અવેકારાતો 
આડંબર સ્ફેજ અનાવશ્યક લાગે છે, છતાં એકંદરે અકફારા 
વર્ણનાની આશર્ષકતામાં જહિ કરે એવા છે. કેટલીક ઉપમાએ!* 
તો અતત પતોદર અને અપૂર્વ લાગે છે. અલંકારો માટે 
પતિઠાસપુરાયુનો આશ્રય ડલાપીએ વારવાર લીધો છે, ર્તા- 
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યુર્ના, પ્રવાહે આપણા ઇતિહાસપુરાણુ પ્રતિ ઉભી કરેલી 
અનાદરે વૃત્તિ ધીમે ધીમે યોગ્ય રૂપ ધારણુ કરતી જય છે, 
પાશ્રાય સાહિલમાં ભં853૦4] 11૫80॥૯ને યોગ્ય પ્રયોગ જેય 

ર્સિકતાતું અતે વિદ્ત્તાતું પ્રમાણુ ગણાય છે તેમ આપણા 
સાહિયમાં પણ ગણાય એ સ્વાભાવિક જ છે, માત્ર ખેટલું 
૬૪ ફે “ સર્વ સ્પાતે શોભે છે ” એ હિતકર સૂજ્ન વિસરાવું ન 
જોઇએ. એક સાચા રસિક્તે શોભે તેવો સૃદિલીલાતો આવેશ 
ભર્યો અતુરામ કક્ષાપીતે છે, અને તે એટલે સુધી કે પણિ 
શીકાતે નિકાળવાના વેમમાં ભયભર્પી જખમો ખેડવા પણુ 
તેએ ત(૫ર બને છે. 

હવે ત્રીજી અ છેલ્લું અંગ્ર લઇએ ધ્રા્સગિક વિચાર્- 
તિવેદતવું, અમુક પ્રસંમો પ્રા થવા એ કાંઇ સવીશે મતુષ્યે- 
ના હાપની વાત ની, પરંતુ પાત ચેલા પ્રસંગાપાંથી સ- 
વિસ્તાનિવેદન માટે અમુક પ્રસંગો પસંદ કરવા એ તે મતૃષ્યનો 
ચિની દિશા તે! દર્શાવે છે. વિચારનિવેદન માટે પસંદ કર્- 
પેલા વિષયોમાં હિન્દુસ્તાનના હુત્રરઉલોગે ( પ. ૧૪-૧૫ », 
લભ (પ 1૩1, પદિસન્દ” તરની અસાતભરી ભક્તિનાં 
અનિટટ ફધ (". 2૫-2૮ ) કલાના જાતને ચુપ શષયવાની 
પ્હતિ (પ. ૩૬ ), શ્રીનમરની શ્પિતિ ( પ. ૪૨-૪૭), આ- 
ઘુનિક સુધાની વિલાસી બાજુ ( પૃ. ૬૬-૧૭ ) વગેરે છે. 
આ ઉપરાત ટૂંકી ટકી અભિધાવય્યક ટીકા તો આખા 

ગુષ્તકમાં વ્યાપી રહેલી છે. આ ન્હાનાંમ્હોર્યં વિચારતિવેદનો 
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ત્રણુ દદિયી તપાશી શકાય : (૧) વિશ્ારતિવેદનતા વિધૃયોળી 
પર્સદગી વી છે ? (ર) પર્સદ કરેલા વિષયો વિષેના વિચારોની 
નિવેદનપદ્રતિ કૈવી છે ? અતે (3) તે વિચાર રવયસેવ કેવા 
પ્રકારના છે ? પર્મદ ઠરેલા વિષયે.માંથી કેટલાક ઉપર આપેલા 
છે. વધારે અવલોકનગક્તિવાળાને અને વધારે વિચારશીલ 
કવાસીતે સંખ્યામાં આથી વધારે અતે ભૂમિકામાં વિશેષ 
ઉગ્ય વિષપો મળો આવત એમ કદાચિત્ કોઇતે લાગશે ? 

પરન્તુ જે વિષયો પસંદ કરવામાં આત્યા છે તે મ્હોટે ભામે 
ઉચ્ચ પકારના છે ખે તો! સ્પટ્ટ «૮ છે. પસંદ કરાયેના વિન 
ઘષોની પ્રસ્તુતતા 1 1દે*1કપ્તળ૦ ] લેખકની આચિલખુડિની 

સાક્ષી પૂરે છે. જ્યાં ને સાં વિચારનિવેદનતો આડ'ભર કરતો 
અથવા «ટાં ને સાં બાધ આપવા મંડી «તું એ આઓચિય- 
ખુહ્ધિની અને કલાની ન્યૂનવા ચગવે છે. કલા" ગ ન્યૂનતાતા 
ભોગ નધી બન્યા એ એમને એછું માનપ્રદ નથી. કલાપીનાં 
વિચારનિવેદનોમાં શુષ્ક પીંઈનણુ ( 1277 210041190૪ ) 
માટેની અરસશિક ઉત્કંદા નથ ; તેમ નથી તે વિચારનિવેદતના 
વિષયોની પકંદગીમાં કેઇ પ્રફામ્ની કૃત્રિમતા પસંદ કરાયેલા 
વિષયો વિવેતા વિચારો નિવેદન કરવાની પઠ્દિપણુ સારી અને 
લાગણી ઉત્પન્ન કરે તેવી છે. હિન્દ્મ્તાનના છુન્નરઉદ્યોગો 
ક ક ઉભરામાં શું ત્ડેમની ઉત્કટ લાગણી છલબલતી 
મ ન પ ,શ્થિતિતું વર્ણન વાંચતાં વાંચનારવાં 
હદઘતા મેનને ક ક થઇ જતાં નથી ? વાંગતારના 

ફું અને પોતાની લાગણી ત્હેમનામાં 



ક 

સદાન્તુ કરી દેવી એ ને વિચાર્તિવેદ્નની સદળ પહ્તિ હોય 
તો તે કલાપીની છે. કલાપીએ નિવેદન કરેલા વિચારો પણુ 
એવા છે કે જે લગભગ સરવ વિચારશૉલ મતુષ્યેવી સંમતિ 
મેળવી શકે, ગેશક, તે વિચારોની પાછળ સક્મ પૃષકર્ણુ, 
ગંભીર ચિન્તન કે વિશા વિઠત્તા જેનું બહુ જાતું નથી ; 
પરન્તુ વિદ્દાનને માટેની એ ન્યૂનતાઓ સામાન્ય વાંચકતેમાટે 
ગુણુરૂપ થઇ પડે છે અને પુસ્તકને સહેલાઇથી વાંચી શકાય 
એવું બનાવે છે. 

પ્રવામસાહિયનાં ત્રગુ આવશ્યક અંગોની દૃદિધી આપશે 
આ પુસ્તક તપારયું. હવે આ પુમ્તકતી શૈલી વિષે કઇક 
કહેવાનું પ્રાપ્ત થાય છે, ગૈલીઓના ભે?ોપભેદ તપાસી, શુજ- 
રતના અન્ય ગદર લેખકો સાતે કલાપીની ગઘરૌવીની સરખા 
મણી કરી, તે રૈલીતા સ્માનનો નિર્ણય કરવાવો અત્ર ઉદેશ 
નમા. માત્ર (હેભતા પોતાના બીત ગલલેએા કરતાં “ કાસ્મીરના 
પ્રવાસ” ની ઢીલી કર્યા તત્તે!?માં બિન છે તે રહેજ ન્ેઇશું. 
ઢેર્કા ટૂર્દા અને રુધટિત વાડયોવાળી મો હર રસૈલી શાર કાન્ત 
જાહેર ભાષર્!માં અતે લેખોમાં વારંવાર વાપરે છે. એ 
વાધોની લક જ કઇક ઝર છાય છે, અને શા કાન્તની 
રસિકતાને ધીધે તે ધથી જ રોભે છે. સામાન્ય વ્યવહારમાં" 
વપરાતી રૈલીની ટૃટ્ટિથા તે સૈલી «રા દૃત્રિમ અને ચાંપલી લાગે 
છે ખરી, પરન્તુ ત્ડેમાં અમુક પકારની રસિકતા, મીટાર અને 

સોહિના લાગે છે એ નિર્વિવાદ છે એ ગઘરૌલ્ીની સ્યસર્ 



પદ્ 

કલાપીના દેટલાક મલલેખોમાં જણાય છે ; પરન્તુ “ કાર્દીરના 

વાસ” ની ટ્વૌવી તેથી જુઃ। પ્રકારની છે. ઉક્ત રૈલીના 

કરતા “ કાશ્મીઃ્ના પ્રવાસ ” ની રવી ઝોછી સુવટિત, 

એઇ પીદશવાળી અને ઓછી મનોહર છે, પરન્તુ તે વધારે 

સાદી, વધારે સુમમ અને વધ,રે સ્વાભાવિક છે. પ્ર્સત્રાથિત 

ભાયામ્યેગ્વના ભાગ ટર રાખીખે તો એકંદરે સંમ્કાી લેદ 

સામાન્ય વ્યવશારમાં વાપરે છે તે) રેવી આ પુમ્તકની છે. 

શૈધીની સુમમતા ખે પગુ મામાન્ય વાચકે માટે આ પુસ્તકને 

આવકાર લાવક બત.વે છે. 

હવે માવ એક અમલની બાબત સચડીતે આ ઉપોઠ્ાવ 

સમાપ્ કરીશું. પુમ્તક વાંચનાગ્ના મનમાં લેખકની ડવા 

પ્રકારની મર્સિ સ્જુળી આવે છે? માત્ર પવાગતો €ત્તાનન જ 
ધ્યાત ખેચે છે કે ધવારી પણુ ? વાંચનાર 1 સ્મેટ હ'રા 
વેરાયલા સંમ્કારાને અને આલેખ એ પાસી કલ્પનાચિત્ર. 

ગરીબ ગિચાગ શાંજી લોકોને જૂક્મથી પીડાવાં જઇ દુ:ખી 
ઘતું દયાભીતું હદય સું ત્ક'રા હદ્યતે આર્ક બતાવતું નથી ? 

હિન્દુમ્તાનના હુત્રરઉઘોમની પડતી જેઇ, ડાસ્મી-દેથનું ગર્વ 
વ્યાપી અંષેર દેખી, ચીરાઇ જતું દેશમક્ત દિવ તહા? દેશ- 
ભશક્તિતે મૈન કરતું તી ? “ જીવતે હાનિ કર્તા પખ્ુ આંખતે 

આનન્દ આપનાર” દૃશ્મો દેખવા સ'હમ કરન,૨ રસિક હદય 
«્ડારામાં સદિવીવાનો ઉપભોગ કડવી « કરવાની મળભળી અભિ 

લાષા પ્રેચ્નું મમા ?-તો આપ એ હશ્યના પૂન્ય સ્વામીને 



ષક 

હારી પ્ર પ્રણુર્માજલિ અને દર્સાવ ત્ઠારી ફૃતસૃતા ! ' ઉડી 
ગયો છે એ મધુરો મયૂર, પણુ મોજુદ છે _ એની _3ેડાતા 
અમર સુર, ગુજરાત સંમ્રફજે આ મન્યાવલિ તે સહારે 
કૂશી પ્રી એ સુરતે. 

ક સોલાપુર, પ 
૬ 3. 

તા, ૨૧૦૭૧૯૫૩, $ વજરશંકર નચંદરાંકર્ પડા; 
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નીર્સ લાગરે; તેથી પડેલાં શ્રીતગરનું 
વર્ણુન આપી પછી રાવન 

લપિંડી અતે શ્રીનગર વચ્ચે રસ્તામાં જે જે સુંદર રખાવે! ભાવે 

છે તેતું વ્ણુત આપું છું. અતે તેની સાથે અમને જેજે હરકત 

થઇ «તી તેવું પણુ ડુંકુ બયાન લખું છું. 

અમે શ્રીતગર અકટોબરતી એકત્રીશમી તારીખે સવારે 

અગિયાર વાગે પહોંચ્યા, અમારાં વાઠત, ગાડી ત્રયધત્રા ધોડાં ત 

જોતાં પણુ અમે ખેક જાતની હોડીમાં બેદ હતા. આ હોડીવું 

તળીયું દરીયામાંની હોડી જેવું હોલું નધી પણુ ચપટ હૈય છે, 

કારણુકે આ હોડીને જેલમ નદીમાં ચાલવાનું છે અતે કોઇ કોઇ 

ઝેકાણે પાણી છીછરૂં હોવાને લીધે આવું તળીયું રાખવાતી જરેર 

છૈ. હોડીપાણીમાં માત્ર એકાદ વે'ત ડુબતી રહે છે અને ઉપર 

ઘાસનું છાપર્ફ્ હોય છે, તેથી સખત પવનતા ઝપાટાથી અથવા 

તોષ્રાનથી ઉંધી વળી જવાની ઘણી ધાસ્તી રહે છે. અમારે સ્કામે 

પૂર જવાતું હતું, તેથી અમે જ્યાંથી આ હોડીમાં ખેઠા હયાંથી 

તેતે ખેચવી પડતી હતી. તેના અમાડીના ભાગમાં એક લાકડું 

ખોડી રાખે છે તને તેને એક દોરડુ' બાંધવામાં આવે છે 2 જ 

રારડુ' ઝાલી હ્ોડીતે ખે'ચવા માટે ચાર પાંચ માણુસો જીતારૈ 

ચાલ્યાં જય છે. અતે હોડીતે નદીની વચમાં રાખવાતે એક 

માશુસ તેના અમાડીના ભાગમાં લાંમો વાંસ લઈ. ઉભેલો હેય 

છે, તે વાસને તળિયામાં ખાસતો આવે છે અને હોડીને મચ્છ 

મુજબ વાળે છે, આ ખલાસીખોને કાસ્મીરમાં માંજ કહે છે 
અને હોડીને કિસ્તી કહે છે. અમારે આવી કિસ્તીમાં આશરે" 

1 
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એશી માઈલ મુસાદ્રી કરવાતી હતી. ખેકમાં કુમારથી ગીગા- 
વાળા, હુંઅને અમારા પાસવાતો હતા, ખીછમાં પ્રાણુજ્વનભાઇ 
અને એમનાં માણુસેો, ત્રીછમાં રસોઇયા અતે રસોડાને સામાન 
અતે ચોથીમાં બધો સામાન અતે કેટલાંક માણુસો, અકેક કિ- 
સ્તીતું દર માસે પદર પરેતીયાભાડુ' ઠર્વેલું હતું, 

જે જગ્યાએ અમો કિસ્તીમાં મેઠા હતા ત્યાં અમારી બ- 
રદાસ માટે રાજ્ય તરપ્રથી એક બાહ્ભણુ મોકલવામાં આવ્યા 
હતો. આવા ખાલણે કાશ્મીરમાં ઘણુ છે, અને તેઓ પંડિત 
કહેવાય છે. જે પડેત અમારી બરદોસ માટે આવેલ દતો તેતું 
નામ વા્સ્કાક હતું, પણુ પાછળથી અમે એવું નામ કાગવાસ 
પાડયું હતું. આ પડિત અમારી સાપે ચાલ્યો, ઠિસ્તીવાળાએ 
કહ્યું કેઃ ને માંજી લોકો વધારે હશે તે! અમે તમને શ્રીનગર 
એક દિવસ વહેંયા, પહોંચાડીશું, સાંઈ લાવવાનું ટામ પ'ડિતને 
સોંપ્યું પંડિત ત્રીપ્રચાલીશ માણુસોને પકડી લાવ્યો, પણુ સવારે 
તૌ અમે એકે માંજી જયો “નહિ. ખીજ દિવસે પણુ એટલાજ 
માણુસોને પકડી હલાવ્યો અતે સવારે ચાર માણુસે। રહ્યાં, બીત્ત* 
કયાં ગયાં ? અગાડીતે દિવસે લાવેલ -માણુસમાંજી કામ કરવા 
એકેકેમન આવ્યું? ત્મમે પ'ડતિતે કહ્યું હતું કે અમે એ 
લોક્ાતે પૈસા આપશું; પણુ પંડિતો! ગરીબ લોકોતે એક પાઇ * 
ચરૃખાવતા તથી. જ લેતે: તે પકડી લાવ્યે( હતા તેએ માંતા 
ફરેક પાસેથી તેશું પા પા અડધા અડધો રૂપિપો લઈ છેડી 
મુકયા, આ લેકે, આવી રીતે પ'ડિતોનાં ગજવો યામાટે બેર 
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પાંધડી માંધે છે. વિવાહ પેસ'ગમાં પણુ આ રગ બદલતા નથી. 

વરલાડડે પણુ તેજ રગતી ત્તતે તેવીજ પાઘડી બાંધે છે, સાધા 

રણુ માણુસો। સરવાલ પહેરેછે. શરીરપર બદન અને તેતાપર્ એક 

લાંબો, પગની ધુ'ટી સુધી નીચે! લટકતો ઝબે! પહેરે છે, આ 

ગખાની ખ્યાં ઘણી લાંબી અને પકતી હોય છે, તેથી હાથ ખીલ- 

કુલ બઠાર દેખાતા નથી. કામ કરડું હોય ભારે બ્હાંતે ઉંથી 

ચડવી બેવડી કરી લે છે. કેટલાએક પ'ડિતો સુરવાલ પહેરે છે 

અને ધણા માત્ર લ'ગાટી જ રાખે છે, કેમકે ઝભ્ભો! ધણુ” લાંમો 

* હય છે. હવે કેટલીક જગ્યાએ કોટ પેટલૂત પણુ નજરે પડે 

છે. ઔખો પુરષ જેવાંજ કપડાં પહેરે છે, પણુ માયે એક સતેદ 

જ્હોરાતા જેવી રોપી ધાલે છે, આ અતિશય ખેડોળ લાગે છે. 

* ઘરેણાં બહુજ થોર્ડા રાખે છે. 

શ્રીતગરની હવા વીલાયતના જેવી છે. કેટલાકર્નું મત 

એવું છે કે મદિરાપાન કાસ્મીરમાં ન કરે તો માણુસને દરક 

થાય, અને માણુસ હમેશાં નાહી શકે તહિ. આમ કહેનારા દારૂતા 

જોખી, આળસુ કે અનણ્યાજ હોવા જઇએ. વીલાય્માં તેમજ 

કાશ્મીરમાં એવાં ્ાણુસા ઘણાં છે કે જે મદિરાનો સ્પર્શ પણુ કદી 
કરતા નથી. અમે હમેશાં નિયમસર કાશ્મીરમાં વગર ઇરકતે 

નાહી શકતા, મદિરા પીવાતી કોઇપણુ વખતે કોઇતે જરર પડી 
નણાતી અને આન'દથી બહાર હરીફરી શકતા દતા. 

કાશ્મીરમાં મુસાદ્રી કરનારા માણુસને કઇ કઇ બાખતની 

જરર પડે છે તે અમે પૂરં નનણી શડયા નથી, કારણ કે ત્યમે 
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ફાક્્પીર્ને। ઘણોજ થોડો ભાગ જેઈ રાકધા હતા ; તોપણ અમતે 

નીચેની વસ્તુબાની ધણી જરેર પડી હતી :-- 

૧--૫રમ કપડાં, એટવાતે રાલો અથવા બંડુસ, 

૨--અ'કેથાય તેવા પલ'ગે અને ન્હાના પાતળાં ગાદલાં. 

૩--પાયખાનાતો ત'બુ, જે માણુસ હંટેલ અથવા ડૉક 

બ્બાલામાં ન ખાઇ શ્ઞક્તો હોય તેશું એક ખાજે 
રસોડાની ત'ખુ પણુ રાખવો જેઇએ, એકે ખે દિવસયું 
સીધું પણુ સાથેજ શખવાની જરૂર છે, દરેક મુકોમે* 
શન્તતા ડૉક બ'ગલા છે. તેમાં લૉટૅલની માઇકજ જ" 
જવાની અતે રહેવાની સારી સેઇ છે. જ્યાંયી જેલમ નદી 
પર્ ફિર્તીમાં મુસાદ્રી ઠરવી પડે છે તાંથી સીધું સાધે 
રાખવાની ધણીન7 «૪૨૨ છે. “માંજી લોકો ધણાજ સારા 
માણુસે। છે તોકર કરતાં પણુ વિરોષ આજ્ઞાંકિત છે. 
વળી ભલા અતે હાયના ચોખ્ખા છે, આ લોકે મુસલ- 
શાન છે શ્યતે રાંધી પણુ આપે છે, જેતે મુસલમા- 
તોના હાયે રંધેલું ન ખપતું હોય તેશ્ રસેઇઓ સાથે 
શઞાખવા ભેઇએ. 

૪-કાક્મારમાં ત્યમે શેંશે કયંઇ જઇ નહિ, દ્ધ ગાપોવું' 
મળેછે. ધી અને માખણુ આળા ચામડામાં ભરી રાખે 
છે તેથી ઘણાંજ ખરેખ, કડવાં અને ફગધી હેય છે, 
*અમતે ધી અતે માખષુ વિતા ઘણી અડયણું પડી 
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હતી. કાશ્મીરતા દરેક મુસાપ્રે આ બે ચોશ્ને હંમેશાં 

સાયે રાખવી. 

ર્ાવળપીંડીધી ખારામુલ્લાં સુધી ટાંગા ભાર્ડે મળી શકે છેઃ 

આ ઉત્તમ વાહન છે, તે અમને મળી શકયું નહિ, કાર્ણુ કે 

વાયસર્સેંયને માટે બધા ટાંગા રાખેલા હતા. અમે ઝરેઠન ગાડીમાં 

આરમુલ્લાં સુધી ગયા. સામાન અને માણસોને માર એકા 

ભાડે ડર્યા હતા, સયા એકાનાં ટટુ ઘણાંજ ખરાબ હાય*છે? 

એકા ન્હાના અતે ખળભળી ગયેલ હૉય છે, અતે હાંકનાર ખેદર્- 

કાર્ હોય છે. જે સામાન પદર અથવા સોળ દિવસ અગાડીધી 

ચલાવી શકાય તેમ હોય તો ગાડાં અથવા કર્રાચીએ પણુ મળે 

છે, આ કરરાંચીતા બળદોને રાશ હોતી નથી, પણુ હાંકતાર લાક- 

ડીધી બળદ ડાબી જમણી તર વાળે છે. પર્તતત પરતા આડ 

અવળા અને સાંકડા રસ્તામાં આ ભયકર છે. 

કાશ્મીરમાં જવાનો ખરો વખત વસ'તજ છે. એ ઝતુર્મા 

હિમાલયમાંધી ઉતરતી, પછકાતી, ઉછળતી નદીખા ધણા જ 

જેસથી વહે છે. પવતો ઝરણુથી છલકાતા દેખાય છે. ડુંગરો 

ગમતે ખીશપર્ વનસ્પતિના ગાલિચા પથરાઇ ગયેલા હોય છે. 

વળા ટાઢ પણુ છી હોય છે, જે ત્દતુમાં અમે કાશ્મીરમાં 

ગયા તેમાં પૂછા છુલાદિ ઉલી ગ્યાં હતાં, અતે ઠંડી પણુ સખત 

દતી. વાઇસરૉય તેજ વખતે કાક્મીર હતા તેથી અમારા ધારવા 

પ્રમાશૈ અમે જઇ શડયા નહિ. રાવળપીંડીમાં અમારે લગભમ 

ધાર દિવસ પડયું રહેનું પડયું, અમારે આખો હિંદુસ્તાન છ * 
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માસેમાં નેવાને હેતો અતે કાસ્મીરમાં ધણી ઢાઢ હોવાને લ 
અમને વધારે રાકાયું અને વધારે નેવું પરવડયું નહિ. અ 
શવાધી અસે નૃપ્ગાપર્તત, માનસબલ, ભાર્તેડ, અવ'તિપુર 
મદિર, અન ગતાથ, ઇસ્લામાબાદ અતે પૃથ્વીના સ્વર્ગ જે 
કાશ્મીર દેશના એવા* બીન્ન અતિ ર્મશીય પ્રદેશો જઇ શ 
નહિ. 

* કુફક્મીરતી ખુભસુર્તી અને મુસીભતે। વિષે અમે ને 
વાંચ્યું હતું અતે તેથી અમારા મનમાં જેવી કલ્પના હતી તે 
અમે અનુભવ્યું નહિ, તોપણ્ એ દેશ સ્વર્ગ'તું પતિબિ*ળ છે અ 
લાં જ્યું કઠિન અતે જરા જેખમ ભરેલું છે તેમાં તો ક 
રકજ નથી, અલબત મુસીબત વિના સ્વગ'નાં દર્શન ડયાં 
થાય ?* ખુબસરતી એઓઈઇી લાગી તેનું કારણુ તો એટલુંજ હ 

#ઝે વાડય વાંચી મતે બ'ગાલી બાઇ થી તોર્દતે આવે! 
વિચાર, પોતે લખેલી “ 10 1દે0દ] 45૦૦110 ઘા દ1 

ઘાત” એટલે “ રાર્જ્ષિ સ્યતે મૃગી ” નામની કવિતા? 
બતાવેલ છે તે યાદ આવ્યો છે, તેમાંથી નીચેનો પ્રકરે આપણ 
અ'ગ્રેછ ન્નણુનાસ વાંચકોને માર ઘખલ ડરછું :-- 

“૬306 10 8ટળંધફાં00, 10 80& [૦ ॥11, 

૦૬ 10 ઘ [ઇલઉ દોટ્ટદટઉં [% 1ધ્ડ ૩૦ ૪ણ, 
1306 1ત દ 110246 પવ ઇંપકદાંઢ ૦ £1૧૦ ૫૪૦૬6, 

7 ડ11તે ડ૦૬૮૦૫૪, કાર્ણદણટક૨, 50ડિટ જુ તળે કંઇ 



13૪1 ી 
જાય છે | એક દદ કૃસ સિદ કરવા બીન્ન' છનનર પાપ કરવાં 

પડે છે, આ ક્ષણુભ'ચુર દેહને બહુ« યોડ જેઇએ છીએ, 

જર્તા ઇંદ્િયિ સુખની તૃષ્ણાર્માં લપટાઇ જઇ માણુસ શું શું ફય 
ન કરે! આ એક ધન લોભી માણુસ શં નહિ સમજતે! હોય 

*% ખીળને છેતરવા જતાં હું જ છેતરાઉં છું ! ઇશ્વરતો ચુનેહ- 

ગાર પાઉ છું ! મારી સાખ હલકી થવાથી મને અતિશય 
તુકસાન થાય છે | તેની ચોરી પકડાઇ યારે પણુ તેને પોતાનાં 
આવાં કપટી કર્મનો યામ કરવાની સું ઇચ્છા નહિ થઇ હોય ? 

અરેખાત, તેતે પણુ સ્મશાન વૈરાગ્ય થયો હશેજ, પણુ એ ડયાં 

સુધી? દુરાચરણુથી પેટ ભરનારા ક્ષુદ્ર જનોતે વળી કર્તવ્ય શું 

અને અક્તવ્ય શું ! 

સાંજે અમે બહારશાહ અતે સમદશાહની દુકાને કાશ્મીરી 
પસ્મિના અને શાલ! જેવા ગયા. આ શાલેો એવી તો! ટકાઉ 
અને સુંદર ખને છે કે તેની ન્નેડ સૃદિમાં ખીજે કર્યાઇ છેજ 

૨ ્નોંહે, કયાં આ જ ગલી દેશ અને ક્યાં આ અલૌકિક કારીગિરી ! 
ઉદ્યોગ શું ન ફરે ! પ્રયત્નથી પશુ પક્ષિઓ પણુ સારૂં કામ કરે 
છે તો આ જગલી કાશ્મીરનાં માણસો આવું કામ કરે તેમાં 

“શું નવાઇ 1 હે ! હિંદુસ્તાન ! તારી કારીગિરીને તું શામાટે ઉત્તેજન 
નથી ગ્માપતેો ? તારાં બચ્ચાંને તું કુરાલ શામાટે નથી ખના- 
વતો? કુદરત તો તારાપર પૂર્ણું મૃપા વર્ષાવી રહી છે. તેનો ઉપયોમ 
કેમ કરવો જ શીખવાતું બાઈ રકું છે. જુલ્મની અ'ધારી 

રાતિ તો! ગઇ છે. શત્રુખતાં વાદળાં અદ્રશ્ય ચઇ ગયાં છે, ધાણુ 



[૨૫] 
[ળતી તરવાર, સધિરની નદીએ ચલાવનારી સાંગા અને બર્- દ્રીઓ હવે દીવાલ પરજ દેખાય છે | તેતો હવે તારાં રમકડાં બતી ।યાં છે, હવે તેનાથી ધાર્તી રાખવાનું કાં? કારણુ નથી. દુઃસ્વપ્તે ર ચયાં છે, પ્રભાત થયું છે, પ્રહર એક સૂય ચડી ગયે છે, અ'ધકા- નો તાશ થયો છે,સોનાનાં નળિયાં યઇ ગયાં છે: ઘવે ત્રાંખ ઊઘાડ, શભોથા, કામે લાગ. તારા જે ભાઇએ તને મદદ આપેછે તેઓનો માભાર માની તેની બરાબર થવા કોશીશ કર્, બ્રહ્માંડચક પણુ એક નેશાળ જેવું છે, ચડતી પડતી ઘટમાળની માકક થયા કરે છે. તારા સોબતીઓમાં તું સર્વોત્તમ હતો. હવે નીચે પડયે] છે તેયી ખાંસું પાડવાતું નથી. તેમ કરીશ તો વધારે નીચો જઇશ. તને શૈંચો કરવા તારા ભાઇએ કોશિશ કર્યાજ કરે છે, પણુ જયાં પુધીતું જરા પણુ જેર તહિ કરે ત્યાં સુધી કાંઇ શાયદ થવાતેો નથી. પૂછલેલ બળદ પણુ મદદ મળે ત્યારે બળ કરી ઊભે ચાય છે. તારાં કલા કૌશલ્યનો લય નથી થયો, તેતું તેજ હજી કયાંક કયાંક ચળક રહેછે, તેતે મૂલ રપ પકડતાં વધારે વખત લામશે નહિ, આ બાબતમાં વધારે લખવું એ હાલ જરૂસતું નથી, આટલું લખવાવું એજ કારણુ છે કે, એક વસ્તુ જને મારા મનમાં શું અસર થઇ તે આપ જણે. 

આ દુકાતો જોઇ અમે કિસ્તીમાં બેઠા અને પાછા અમારે ઉતારે આમ્યા. ઉતારાની ગોઠવણુ માહારાજા તરફથી થઇ દતી, અમારા સાંભળવા પ્રમાણે અમાર ઉતારો ખીજ બધા ઉતારા * કરતાં સારો હતો તોપણુ તેમાં સે'કડે ઊંદરનાં દર હતાં, આ 



1૧૮] 

દીસતે! લીસા ચળકતો રોવાળ, અને કમલનાં નાનાં, મોલ, 

લીલાં અને સુકાષ્ટ ગયેલાં સોનેરી ર“ગનાં, અડાળીનાં આકારવાં 

પાતો છવાઇ ગયેલાં હોય છે ; તેગ પર્ નાનાં, મોટાં, લામાં, 

અને ગોલ, ચળકતાં, આમ તેમ રડતાં, ઘડીમાં મળી જતા 

અને ઘડીમાં છૂટાં પડતાં સુશ્ેભિત જલમિદુઓ આધાય 

પરના ખરતા તારામણુ અને અચલ ગૃહો જેવાં ભાસે છે* 

શ પાણીનાં ટીપાં અને આ પાન, ઘણે દીવસે ધેર્ આવતાં 

ભાઇને વધાવવાતે જેમ ખેતે સાચાં મોતીથી સોનાતો! થાળ 

ભરી ઘાથમાં રાખ્યો હોય તેવાં, વર્ષા ત્રકકુતા અધાર છિ 

વસમાં કાળા ભીલેોએ ધીટ જંગલના મદમત્ત વતગનેતાં 

ગ'ડસ્મલર્મા તરવારાના પ્રહાર કરી લોહીથી ખરડાઇ શષે 

શકાખીયોર્માં મુક્તાક્ળ કાઢી લીધાં હોય તેવાં, મ્યષવા રતે 

નેસભર પડતા વરસાદનાં કણો જેવા વિજળીથી ચળે? છે 

તેવાં, નજરે પડે છે. તેઓના પર સર્યનાં કિરણો પડે છે તૈ 

તેઓ યુદ્ધ કરતાં પડેલા કોઇ ખ્ય્વીપતિનાં જડાવ કરણું પધવ 

અયવા શારદ્ ત્રાતુની ચાંદનીની રાતે શ્રીકૃષ્ણે કરેલી રસીદ 

સમાપ્ત થયા પછી તે જગાએ પડી રહેર્લા ગાપ વધૂગોળ 

શન જાડેત રત પ્રભાથી ભરાઇ ગયેલાં ગાળાવાળાં “હ 

જેવાં દીસે છે. તેઓમાં સર્યનાં સેકડો બિંબ પડે છે, વધી 
પ્રલય સમયના બ્રહ્માંડ જેવાં ભાસે છે, થલેસાંથી પા 

શીતલ ક્ૂર%્ર ઉડે છે, અને તેમાં સરતા તડકા પડવાથી 
.આપતેમ રોડતાં, ઘડીમાં દ્રટિમાં પડતા અને ધડીમાં અદ્ઘ્ય 

પ૪ જતા, વિચિત્ર આકારનાં અતેક ઇંદ્ર ધતુપો રયા છે 



સઝ [શહ] 
* આથી આ સરોવર પચ રનની અખુટ ખાણુ, દેવલનવોસે મથન કર્યા પહેલાના ચૌદ રનથી અલગૃત્ રનાકર''અથજે વસ'ત જેવું દીસે છે, આ સ્રલોકિક તળાવની એક બાજુએ, દલતાં અતે સ્થિર ગાઢાં કાળાં વાદળોથી કેટલાક ભાગમાં છવાયેલા, બરફથી દકાયેલા, ગધકતા રગવાલા, નાની મે!ી પાણીની ધારથી હાલતા દીસતા છરેરા, ઉડી કવર, શક્ષધટા અતે ધુમ્મસથી ભયાનક, અ'ધારી અતે વધારે ઉડી દેખાતી ગુહ્ાવાળી ટેકરીઓવાળા, આકારને ટેકો દેતા પવતો આવી રહેલા છે, આ ભત્ય મહાન ડુગરોપરતા બર્ક્પર્ કેટલીક જગાએ સયના ઉજવળ કિરણુ પડવાથી તેએ ચાંદી- રનાં પત્રાંથી હ'કાએલ હેય, કાચથી છવાયેલ હેય અથવા જશે કેમ અનેક ચજ%વાળાં અનેક રૂપ પ્રકટ કરેલ મહ|- રૈવનાં કપાલ હોય તેવા દીસે છે. આ તડકો ક્ષણેક્ષણે વધારે જછા ચળકાટવાળા થયા કરે છે અતે તેથા બરફના રગ પણુ પળે પળે બધ્લાયાં ફર છુ. 

બીજી બાજુએ, કિનારાપર, સુંદર્ નીલાં, સોટા જેવા લાંબાં સટ્દેઘનાં, લાલ પાંદડું વાળાં, સુવ્ણું મય દીસતાં, ભમરડના આકારનાં, મતેજક ચીતારનાં અતે એવાજ બૂત્તે અતિ સેંદર વિવિધ પકારનાં શૃકષેની એકલ છાયા આપતી કેજેથી સુરોભિત બગીચા શેલો રલા છે. તેગોની ઉપર તેળાઇ ર્હે- કા, પાછળ ઉભા રહી ચો કરતા, દૃષ્ટિ મર્યા સુધી દીસતી નાટકશાળાની ખેઠકો જેવા, દૃષ્ટિને ખેચી લેતી રેક- વીઓ વાળા, ખીજી બાજુના ડુંગરે સાથે નેડઇ ૪૪ તળ્- 



[શન] રર 

# 

વની આસપાસ કિલ્લો કરી દેતા પવતો પડેલા છે. એક 

ખુણાપરના શિ'મરપર ગરૂડ જેવું રા'કરાચાર્યનું મદિર અથવા 

તખ્તે સુલેમાન નજરે પડે છે છીનારા પર ચોતરક આવી 

રહેલા આ દેખાવાતુ ચદ જેવા શીતલ, સ્પ્ટિક મણિ જેવા 

સ્વ*્છ અતે કાશ્ર જેવા પારદર્શક જદ્રમાં પરતિમિ'બ પડે છે 

જેમા આ પ્રદેશની રમણીયતા ખેવડાય છે. આ નિબતે ભેકે 

હમેશાં પાણીમાંજ રહેવાનું છે તાપણું જલતી શીતદ્તાધી 

સે પ૪ કોઇ વખતે જરા ધન્યા કરે છે. જ્ટલેક ર્થાતે આ 

જલના વિશાલ દર્પષ્યુ પર લીલી લુઇ પથરાયેલી છે. ભે કવા 

જગતપર કઇ સ્થલ ભહાશ્વેતાતું અમ્છોદ સરોવર હોયતો 

તે આજ છે. આત્રા અદ્તીય દર્શતીય વસ્તુગામાં ઉત્તમ 

પ્રદેશમાં બમારી કિર્તી ધીમે ધીમે ચાલી કીનારા પાસે 

આવી પહોંચી, આ કિસ્તી તેજ વિમાત અને આ ડાલ 

તેજ સ્વર્ગ; એ દૈવ ! આહા! ખે પણુ એક સમ હતો! 

કિસ્તી ઉભી રહી એટલે અમે ઉભા યયા અને નીચે ઉ્ર્યા. 

પહેલાં અમારે ચસ્મેશાઇ જે કીનારાથી આશરે સવા માઇલ _ 

દૂર છે, યાં જવાતું હેતુ. દ્રાક્ષના વેલાઓની ત્રમદ૨ તાતી 
સડ 

પર્ આડા અવળા અમે ચાલવા લાગ્યા, ટાઢ ઉઠી ગ, ડગલા 

ઉતાર્યા, અગાડી ચાલ્યા. જમણી બાજુએ એક નાતા ડુંમ* 

* રૃપર્ પરિમરેલ જ્યાં જહાંગીર કોઇ કોઇ વખતે વુરજડ 

સાથે રહી આન'દમાં દિવસ ચજારતો હતો તે નજરે પડયે! 

ત હાલ ખેર જેવો દેખાય છે. અમે હાં ગયા નઠિ પધ 

સડક પર્ ઉભ્ના રહી દરખીતથીજ તેનાં દર્શન કરી અમાડી 
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વધ્યા. અર્ધી કલાકર્ભા ચશ્મેશાઇ પહોંચી ગયા. શાહજહાનો 

ગણાવેલ એફ તાજુક બંગલે અહીં છે તેની અદર ગયા. 

અહીં પર્વતપર્ધી પાણીતું એેક ઝરણુ આવે છે, આ ઝરષુતે 
અઢફાવવાથી પાણી ફવારામાં ચડે છે. બંગલાના ઝેક ખુણા 
પાસે એક શીતલ જલને ચસ્મો છે. આ પાણી ઘણુંજ સ્વા- 
દિષ્ટ અતે ઠંડુ'છે. મતે તરશ નહોતી જાણી, નહિતા ખરે- 
જત ધરાઇ ધરાપ્તે તે પાણી પીત; તોપણ સૌએ એ પર્વતતું 

ચરણામૃત અધવા થલ્માતી પ્રસાદી લધી, આ બામ જેકે 
હાલ પડતીમાં છે, તોપણુ ઘસે સેંદર છે તો જહાંગીરના 
વખતમાં તેની ખુખી કેવી હરે ? 

આ જગાએ કડીના રહીરા ખાધુ કોળીદાસે અમારે મારે 
ચાર ટદું અતે એક ખશ્ચર તૈયાર રાખ્યાં હતાં. ખાણું ડાળી- 
દાસતી સાધે અમારી મુલાકાત બીજી તારીખે ચઇ દતી, 
તળાવની વચમાં બે તરતા ઢાપુ છે એમ' અમે સૉભત્યું હતું, 
તેથી તે બેવાતી જિતાસાથી, ઘેડ અતે ખચ્ચરતે તશા- 
દખાત્ર મોકલી આપી, કિસ્તીમાં બેસી, તે આશ્રય કારક 
શ્મસાધારણુ એેટ તર્ઘૂ ચાલ્યા, ટાપુની પાસે «૪ તપાસી નેહા 

માલુમ પડ્યું કે આ તરતા ટાપુ તથી પણુ માત્ર ટાપુજ છે. 

તેને જેડી તશીદળાગ તર તમસે ચાલ્યા. યોડ વભખતર્મા ર્યા 
પહોંચી ગયા, અહિ પણુ એક નાતે] બંગલે! છે, અતે જુવા- 

શતી ગોઠવણ પણુ સારી છે. બાગને દેખાવ સાંધારણું છે. 
નરીદખાગ જલદી છેડી, ટર્ટ્પર અસવાર થઈ શાધેમ્દાર બાંગ 

તરફઝડપથી ચાલવા લાગ્યા, કિસ્તીએ। પુ વા મોકલી આપી. 
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અમે જે ટટૂંપર બેઠા હતા તે કાસ્મીરી હતાં. ખા ટું 

કદમાં નાનાં પણુ મજખુત હોપ છે, હુ'ગર પર્ ઝડપથી અતે 

સ'ભાળ રાખી ચડી «તધ છે, ખચ્ચરપર રા. રા. રૂપશ કરભાઈ 

જે કુમાર શ્રી ગીગાભાઇ સાયે આવ્યા છે તે બેઠ તા. 

અચ્ચરને આ ઘોડાં સાધે દોડતાં ધણી મુશ્કેલી પડતી હતી 

અને વારવાર અઢકવું ઇર્તું તોપણુ સોટીથી જરા શીખામણું 
આપવામાં આવતી ત્યારે દોડવા લાગવું હું. આ પણુ એક 
નવું વિમાત! 

“આહા, આ ઝાડતું પ્રતિબિમ તળાવમાં કેવું મંતદર 
દીસે છે! આ વાદ્ળાંતો રગ કેવો વિચિત્ર દેખાય છે | જીઓ! 
જુએ! ભાં તે ટેકરીપરતા બાકતો રંગ વાદળુ' ખશી જ” 

વાથી, એકદમ કેવો ખદલાઇ ગયો! જમણા હાથ તરતા 

ડુગરપર, જીગા તો ખરા | કેવા વિચિત્ર આકારતું વાદણ 

છનરાપ ગયું છે! અને શાં પણુ કેવાં નાર્તા નાનાં વાઇ 

રાડા રોડ કરે છે!” આવી આવી આનંદની વાતો કરતા કરતા 

કલપના પત્રાંતા બનાવેલા એક દરવજજાતી પાસે અમે આવી 

પદાંચ્યા. આ દરવજ્ે શાલેમ્હાર માગતો ઘતા. આ 
ખાગની આસપાસ એક દીવાલ છે, તેની અ'દર અમે ગયા. 
અગાડી ન્તેચેલા ખાગ ઝેવોજ આ ખાગતો દેખાવ છે. અમે. 

સાંભળ્યું દતું કે અહિ રાહજડાંતું એક ધણું સારં તખ્ત છે. 
મળીને તે બતાવવા કહ્યું, તે અમતે એક સુંદર બંગલામાં 
લઇ ગપે'પણુ તખ્ત અમે ફયાંઇ ન્નેયું નહિ, માળીને પરુછ્તા 

માલુમ પડધું % આ ખંગલષો તેન તખ્ત કહેવાય છે, બં 
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ખાગમાં આમતેમ ફ્રી અમે ખઠાર્ નીકળ્યા, અને ટટુપર 
મેશી કિસ્તી તરકૂ ચ્યા. આ ખાગના દર્વરન સુધી એક 
નહેર ખોદેલી છે પણુ તેમાં માત્ર વર્સત ઝાતુમાંજ પાણી 
રહે છે. વસંતમાં પાણી દરેક જમાએ વધારે હાય છે કેમકે 

તે વખતે પર્વતપરના બર્ક્ પીગળે છે. આ સુકાઇ ગયેલી નહે- 
રની બૃત્તે બાછુએ ચીનારના ઝાડની સિદ્ધી હાર છે. આ 

શૃક્ષોતી સુંદર્ ઘટા નીચે અમે ધોડાતે દોડાવતા ચે!તર# આન 
વેલ ખુખસુરત દેખાવાપર નજર ફેરવતા ચાલવા લાગ્યા, થોડે 
દૂર ગયા એટલે કિસ્તી ચાલી શકે તેટલુ' પાણી આવ્યું. 
ગહિ' ગમમારી કિસ્તીએ તૈયાર હતી તેથી ધોડાપરથી ઉતરી, 
તેખોને બાખુ કાળીદાસતે ધેર લઇ જવા ખાસદારૉતે કહી 
કિસ્તીમાં ખેઠા ને નસીમબાગ તરક્ ચાલ્યા. પાણી પર્ કમલ 
અને લુઈ એટલાં ધીચ ઉગેલાં છે કે માણુસા તેના ૫૨ ધુળ 
પાથરી ચિભડાં અતે એવી બીજી વનસ્પતિ વાવે છે. આ પ્રદેશ 
જમીન જેવો દેખાય છે પણુ ને કોઇ, માણુસ અનણુતાં તે 
ઉપર ઉતરે તો બુડી જય અને વેલાએમાં એવો ઘુ'થવાઇ 
જય કે પાછો બહાર નીકળી કે તરી રકે નહિ. આ તરતી, 
ત્રિશંકુના સ્વર્ગ જેવી જમીનની અંદર, ન્હાંતી ડિસ્તી 
ચાલી શકે તેવી ગલીએ રાખેલી છે. કમલનાં પાન, લીલી 
લુ#, તેપર ઉગેલી વનસ્પતિ, છુળના કયારા અને પાણીની 
સડકો અતિશય સુશોભિત અતે રમ્ય ભાસે છે.* ૧ 

*રૃત્રિમ દ્રીતે બનાવેલા જમીનના આ ટુકડાઓને તરતા 
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નસીમભાગ નજદીક આવીગયો પણુ સાંજ પી જવ? 
આવી અને અમારો ઉતારા દૂર હતો તેથી અમે તે બાર 

॥રધીજ નઇ લીધે ; અ'દર ગયા નહિ. આ બાગ તળાવતા 

ગક છોતારા પર આવેલે! છે તેથી તળાવમાંથી દેખાવ ધશે! 

સુંદર દેખાય છે, પણુ બગીચાતી અંદર ગયા પછી તે ખુી 
નજરે પડતી નથી. 

મૂર્ય પશ્ચિમમાં અધોગતિ લેવા લાગ્યો, સંધ્યા રામ ખીલી 

નીકળ્યો, પૃથ્વી, આકાચ, પાણી અતે વિશેષ કરીને પશ્રિમ 

દિશાનું મુખ લાલચોળ યઇ ગયાં. સૂર્ય દેવતાતા તપાવેલા 

સુવર્ણુના રેયા જેવાં રસો, લાંબા થઇ હીના પથિમ છેડતે 
સ્પર્શ ડરવા લાગ્યાં. જલમાં પડતાં ઇક્ષાદ્નાં પ્રતિભિભ લુંસાઇ 
જવા લાગ્યાં, ઝાડ ઘટામાં નાનાં ચકલાં ચીંચીં કરવા લામી 

ગયાં. કાગડાના ટોળાં ડેર છતાં તે વખતે આન'દકારી લાગતાં 

કૉચ શબ્દો કરતાં જુદી જુદી દિશામાં ઉડી જતાં તજરે 

પડતાં હતાં. યોડીવારમાં તો આ સદર દેખાવ: અને આ 

મધુર અવાજ દેખાતા અને સ'ભળાતાં બધ પડયા. સૂર્ય 

ખિ'બ અદ્દસ્ય થઇ ગયુ, નાના છોડ, કુમળી વેલી, અતે મહાવ 

વૃદ્તે એક ખીન્ન સાથે મળી જતા હોય, એક રૂપ થઇ જવાં 

હોય, કાળાં પડી જતાં હોય, અને દિશાઓ વિસ્તાર પામલી 

હેય તેનું શાસવા લાગ્યું 1 કવિએ ચારે દિશામાં હોમ કરતા 

ટાષુઓ કહી શકાય અને પાછળથી મ્હારા સાંભળવામાં આવ્યે 

છે 8, તેતે પણુ તરતા ટાપુઓ કહે છે.--સંચિત્ 



, [સ્પ] 
હેય અને વેદિએમાંથી ધુંમાયના ગોઠા ઉંચા ચડતા હોય, 
બીન જન્મેજયે સર્પ કુલતે નાશ કરવા યનું ગ્મારેભ્પો હોપ 
અને તેથી «શે ચોતરફ આકાશમાંથી કાળા સર્પનો વરસાદ 
પાતો હોય, કાળા વેલા જણે એકદમ પૃથ્વીમાંથી નીસરી 
ધુમ્મટ જેવા આકાશ પર્ ચારે કાર ચડી જતા હોય, પૃથ્વીને 
ઘેરી લેવા ડલ્િતું કાળુ લશ્કર જણે આવતુ* હેય અથવા 
ભૂમિના પર્વત ભાગે! જાણે મહાપ્રલયના જળમાં ડુધી જતા 
હોય, તેમ અ'ધાર્ વ્યાપવા લાગ્યું ! નાના મોઢા તાસ સતેજ 

થયા અતે અ'ધારાને મદદ સયાપતા ધુમ્મસમાં ચળકવા લાગ્યા ; 
આકાશ પાસે તાવવા લાગ્યુ. આગિયા અહિ તાંહે ઝબકવા 
લાગ્યા, ઠંડી પડવા લાગી તેથી અમે ગરમ કપડાં પહેરી 
ઉસ્તીમાં ખેશી ગયા. માંજીલેકો ગ'ગરીમાં ક્ેલસા ભરવા 
લાગ્યા, 

“ગ'ગરી? એ શખ્દ વારવાર વાપરવો] પડે છે તેથી તે 
શખ્દના ખરે અથ સમજવો જેઇગ્ે. માટીના હાંડથી જેવા 
વાસણુની યારે બાજી બર ગુ'ઘેલ હોય છે, તેની ઉપર્ એક નાકુ” 
હેમ છે. આ વાસણુમાં અ'ગારા ભરી ગ!ીખ માષુસો। નાકામાં 
દોરી નાંખી ટાઢ પડતી હોય છે ત્યારે ઝખ્બાની અ'દર ડોકે 
તેને ટાંગી દે છે. આ ગ'ગરી ખે પૈસાની એક મળી થકે છે.* 

ધરમાં જેટલો માણુસ હોય છે તેટલી ગ'ગરીયે! હોય છે. 
ન્હાતું ભાલક પણુ ગ'ગરી ડોકમાં પહેરી ફર્યા કરે છે. જેમ 
સુધરેલ હમેશાં હાથમાં ગોટી રાખે છે તેમ ભાંછી લોકા 
ગરી ઢમેશાં સાયેજ રાખે છે. જ 



8. કેન્ટ 

જે દરવજ્તમાંથી અમે તળાવમાં દાખલ થયા હતા તેજ 

દરવન્જતમાંથી બદાર નીકળ્યા. આ વખતે કિસ્તી તીરતી માર્ક 

દર્જ બહાર નીકળી ગઇ, કેમકે પાણીતું તાણુ અતુરૂછી ઇવું. 
આ તળાવ સારી રીતે નેતાં એક અઠવાડીરં 'થાય તે અમે 

“માત્ર એકજ દિવસમાં નેયુ'! એક સ્વપ્ન જેવું થઈ ગયું! 

કિસ્તી બન્નરમાં ચાલવા લાગી, કેટલાક પડિતોતાં લગન 

હતાં તેથી સ્રીઓ ગીત ગાતી હતી તે અમે સાંભળતા સાંભળતા 

ઉતારા પાસે આવી પહોંચ્યા. ન 

પડિતાણીઓ જે સફેદ ટોપી પહેરે છે તેમાં ખે તર 

ન્હાનાં કાણાં રાખે છે, અને તેની અંદર લાંબા હોળીયા જેવાં 

ઘરેણાં પહેરે છે. વળી આ રોપીપર નાતું ઓંદણુ' ઓઢે છે.આ 

રીવાજતી મતે આજજ ખબર પડી. મે 
રતના આશરે આઠ વાગે ઉતારે પહોંચ્યા, વાણુ કર્યુ 

અને સગડી ( ાર્ષ) માં લાકડાં સળગાવી બીછાતામાં સુતા. 

સુતાં સુતાં દું વિચાર કરતો હતો. કૈ : કાક્મીરમાંજ ઈધેરવી 

રમણીય રચનાને વર્ષાદ વર્ષી ગયે છે. વળી હિ'દુરતાત આવાં 

સુંદર સ્યલોતો માલીક હોવાથી કેવો ભાગ્યશાલી કહેવાય ! 

1વિધ્યાટવીતો પ્રદેશ પણુ કાંઇ એઇછી ખુખી વાળો ગણાતો નધી, 

અતે ભવભૂતિ, કાલિદાસાદિ કવિઓની અગાધ કલ્પના શકિતવું 

પણુ આજ સૃદિ સૌંદર્ય સુલ કારણુ છે. પણુ અતિશય થવાધી 

કઈ વસ્તુ હાનિ કરતી નથી? આ રેખાવો આન'દતી સાથે 

દુઃખ દેનાર પણુ ડયાં ખછા થયા છે ? સર્યાવર્ત માં કુદરતવી 
અતિશય ભવ્યલીલાથી માણુસાની કલ્પનાશક્તિ અતિરાય વર્ષ ડડ“ *શ્ાલાડા માયુસાના ડલ્પનાયાડત ચતર 



[૨૭] 

ગુઇ.અને_તેથી ખરી_ વિચાર શકિતની ખામી રરી ગઇ ! અતે 
માણસો વહેમીલાં યપ ગયાં.* કાલિના બધિદાતાથેં હજરો 
માણુસના જીવ ગયા છે, પિતૃ પીચ અતે ભૂતપલિતથા સે'કડો 
માણુશે। રીમાય છે, આવતા જન્મમાં સુખી ચવા માટે, 

કાશીમાં કરવત મેલાવી, ગિર્તારપર ભૈરવજપ ખાઇ, હિંમાલ- 
મૃમાં ગળી, કમલપૂન્ત અને એવા અનેક પકારે કરોડે અસાનતી 
અતે વહેમી ગમાર્ષ બ'ધુઆએ કમફમાટી ઉત્તર કરે તેવી 

રીતે આત્મધાત ઢરૈલ છે! કુદરત સામે બાય લીડવા 
રડ્તિમાત ન હેવાધી હરો જડવરતુએતે ઈધરપદ આપેલ 
છે, રવ બનાવેલ છે અને પૂજેલ છે. પરમબહાની કૃપાથી તે 
ધુન્ન હવે મગજમાંથી દૂર થવા લાગી છે, તોપણુ દઢ 
આમ્રદથી હીંમત રખી ગેડ જાર્ષ પાછળ કડપા રહેવું એ 

આ્ીટતોની ખાસીયત ઇજ હીીંદુ ભાઇખઓથી ધણી દૂર 
રહેલી છે. અલબત ડમાંઇ ડયાંઇ આ ચુણુ પણુ ચમતાારો 

*જે જે રેસમાં સદ ચમત્કારો અને સૃદિ રચના ભવ્ય અને 
ઉમ્ર હોય છે ત્યાંના રહીશ વદેમિલા અતે નખળા મતના 
શામાટે હાય છે એતો ખુલાસો ધણા રેશોના પતિકાસમાંથી 
ઘાપલા લઇતે પ્રસિદ્ધ ઇતિહાસ લખતાર્ 42001₹૦ સાહેબે 
પોતાના “ 11138079 બ ઉારી12૦દ૦0 ' એટલે” સુધારાનો 
ક નામના વિદ્ત્તા અને રોધ કારલા પુસ્તકમાં બતા- 

શ છે. 

કે. 8 4. 
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ખતાવ છે પણુ તે મહા ચુણુ સર્વવ્યાપક ડયારે થશે !હછી 

ઘણી વાર છે. તેમાં આર્ય ઝ'ધુઓતો દોષ નથી. નમારે તાત 

વહેમને દૂર કરશે ત્યારે ખેતી મેળે બધાં માગંવાના યશે. 

હવે તો વિવાની સાથે ગાઢ પ્રેમ બાંધવો જેઇએ. એ ચસ 

શર્યાઇ છુપુ રહે તેવુ નથી સૂર્ય ઉગ્યો એટલે અનવાળું 

ચવાનુંજ અતે ધુમ્મમ ઉડી જવાનો, અસ્તુ. 

આવા આવા વિચારમાં મતે ઉંપ આવી ગઇ અને 

શુસ્વપ્નર્માં ગત્રી નીકળી ગઇ 

તા,-૫-૬૬-૯૬:--આજ સવારમાં શવ બહારે 

શરેત સેકેટરીને ચીદી લખી વાઇસરરોયતે મળવાતો વત 

પૂછાજ્યો. લાલા જયકિસનદસની અહી વાગે એક ચી 

આવી તેમાં લખ્યુ હતું કેઃ નામદાગ વાઇસર્ીય સાડૅમ 

જ્ાણાત્રણુ વાગે તમારી મુલાકાત લેશે અતે જે તમે તેટલા 

વખતમાં ન પહોંચી શકો તો જ્યારે આવશે તારે મળશે 

આયી અમે જલદી કપડાં પહેરી ઉતાવળથી જ્યાં વાઇસરીય 

ઉતર્યા હતા ત્યાં ગયા અતે ચાર વાગે અમે ત્યાં પહેંથી 

શડયા. ત્યાં જઇ તપાસ ડરતા માલુમ પડયુ કે વાઇસરોય 

માહેમ બહાર ફરવા ગયેલ છે તે સાંઝે પાછા આવશે. 

તે મગવામા જવાતે એક રોડીનો પુલ ખાંધ્યા હતો લા 

અમે શેકાખ્્૩6ા અને પ્રાણુજીરનભાળ ફરિન ગેક્ેટરીને મળવા 

ગયા અને રોઢ કલાકે પાછા આવ્યા પણુ મુલાકાત થઇ શકી 

નહિ. ઞાડાપાંચ વાગે અમે સાહસુદશાહની દુકાતે ગયા અ 
હાં કેટલીક શાલે વગેરે સામાન જેવો. અમને તયાં માુમે 
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પડયુ કે, વાઇસરવિ સાહેબ આ દુકાને આશરે દોહ કલાક 
શકાયુ! હતા અને તેઓ સાહેબ હમણુ!ન ગયા. અમે નને 
જરા વહેલાં આ દ્કાને આવ્યા હત તો તેએ નામદાર ત્યોજ 

સળત* 

શિ 

સાંજે ઉતારે પછ! આવ્યા, વાછુ કર્યું અતે સગડી પાસે 

ખેઠા હતા તેટલામાં રાવબહાડુરતે ઝેક સવારે આવી ચીઠી 
પી, ખા પરી કેસીડેન્ટઉ હવી તેમા ઇ્ડું હું કઃ 
સેહેર્બાન વાઇસર્ય સાહેબ તમારી મુલાકાત આજ પોણા 
ત્રણુ વાગે લેરો ! 

આજ અમે આ પ્રમાણે અમારી ધારણામાં નાઉમેદ થઇ 
સુઇ રજા. 

તાક ૬-૨૬૨-૯૨;ચક્રવાકની લાંબો ચીસો! કાગાર્નીદરમાં 
કોઇ કોઇ વખતે ડાતે પડવા લાગી. માંછ લોકોતાં બગામાં, 
ડુંદાં શાયનો અને અવાજ સ'ભળાવા લાગ્યા, દીપજ્યોતિ 
જરા નિસ્તેજ થવા લાગી. પડખુ' ટ્રેરવતી વખતે ટાટથી બિછાનું 
જરા ભીનું અને ઠંડું લાગવા માડયું. બહાર ઉજ્જવલ શાસ 
નજરે પડવા લાગ્યો. પાણીના ખળખળાટથી કિર્તીની આ- 
વ“ શરૂ થઇ ગઇ છે, એમ લ્લાગ્યુઃ કાગડા, ચકલાં, કાબર 

અને ખીને પક્ષિએા ખોલવા લાગ્યા* ચોડીએ ખેઠેલો સિપાઇ 
એક પછી એક ર્સોયાતે ઉઠાડવા લાગ્યો. તેએ ઉઠયા ક 
તુરતજ ત્યાળસ મરડી કોઇ “ હરિ, હરિ, હરિ ”, કોઇ “હે! 
શામ તું” ક “હે! ભગવાન ” એમ ખોલતા પથારીએ 
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સડેલી કામે લાગ્યા ; પરભાતીસ્યાં ગાવા લાગ્યા અતે ચુલા 

પાસે તાપવા બેશી ગયા. ધીમે ધીમે અજવાળું ઓરડામાં 

આવ્યું એટલે અમે પણુ ઉઠયા, ખે ત્રણુ સાંછીઓતે ખે!લાવી 

“ ડક ધરકું જાકે સબ કાગઝ જલદી લાઓ ઔર્ .તાંર 

રાવેતો વ્હોબી લાતા '', બીશ્તને, “બહાર જાકે જલદી ચિર 

ક તૈયાર કરો”, ત્રીજાને “શિકારી તૈયાર રખે! દુપેરકુ” બહાર 

ફરતે જતાદે”, આ પ્રમાણે જાર્ઘ જાલ ઢામ બતાવી દીધા 

કમાડ ઉધાડયાં. તેમા મયા. અમે બઠાર ઓષરીમાં મુર: 

શીઓ નખાવી, ગરમ કપર્યા પહેરી સગડી આસપાસ દાતથ 

કરવા બેશી ગયા. પૂર્વ દિશાતી લાલાશ, પર્વતે પરતો ગુલાળી 

દીસતો બરદ, નાના પ્રકારતા અવાજ ઠરતાં આમતેમ ઉડતાં પક્ષિન 

એ, ઝાકળથી ટપકતાં ૬ૃક્ષેઘ, જરા જરા ઉધડેલાં જલકણુધી 

ખવામેલ પુષ્પ, ડાળિઓપર પથરાઇ ગયેલી પાણીતા મોી” 
માથી ચળકતી કરાળિઆની «નળ, લીધું ધાસ ત્મતે તે પર્ 
પડેલાં પાણીનાં ટીપાં, ધીમે ધીમે વિખરાતો ધુમ્મસ, ડુંગરપરે 
ફરતાં દસ્તિદ્લ જેવાં દેખાતાં વાદળાં, નિર્મળ યર્તું આકાથ, 

શુષ્ અને બીન્ત વિરલ વિરલ રહેલા ઝાંખા તારા, પાણીપરે 
ઉડતા કલકલિયા, ખોરડામાંથી નીકળતા ધુમાડાના ઘોડા 
રહેલા ધુમ્મસ સાય મળી જતા ગોટા, અને પ્રભાત ઢાલના એવા 

અનેક સુખકર્ રમણીય કુદરતી દેખાવો જઇ આન'દમાં દતે 

પાણી કરી લીધાં. એટલી વારમાં બે ઉંચા ડુ'મરે વચ્ચે 

જા ચળકાટ મારતાં, ચતર ટેલાતાં, માયુસોના અવાજ 
પે વધતાં જતાં સરના સોનેરી જીરે નજરે પડયાં, અતે 
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આામ્રરસથી છકેલ કોકિલાની ૪૪ જેવાં લાલવસ્ત ધાર્ણુ 
કરી ભગવાન સૂર્ય દેવતાએ દરન દીધાં. સ્ુવર્ણ્ની રેતી 

જેવો, શરદીમાં વહાલે લાગતો, કમલ વતને વિકસિત કરતો, 
નદીના પાણીને રંગી તાખતો, બરષના લાલ રંગને ભુસી દેતો 

તડકો, પૃધ્વી, પઠાડ ઝાડ, અતે સર્જ વસ્તુપર પથરાઇ ગયે. 
સૂર્પનતો રષ ઊંચે] ચડયો, પર્વતો નીચે આવી ગમા, જલતી 
તર પરપરા ચળકવા લાગી ત્મતે ઢાઢ જરા એછી ચઇ 
તેથી અપે ન્હાવા લાગ્યા. કોઇએ કહ્યું ક ” કાગળ લઇ માંજી 
આવ્યો ' તેથી ન૮લદી ટપડાં પહેરી રસોયાને “ થાળીને જરા 
વાર .છે ” એમ ફહી લખવાતી ઓરડીમાં દોડી જઇ જલદી 
જલદી કિય સ્તેહીઓના ષિય કુશલ પત્રો વાચ્યા, અને પછી 

જમી લીધું. મિત્રોને ટાગળના જવાબ જલદી જલદી લખી 
નાખી, કિસ્તીમાં ખેશી માંજી લોકોતે કહી દીધું કે : તખ્તે 
સુલેમાન તર૪ ૨ીકારી ચલાવો. તેએ શીકારી ચલાવ્યા 
પહેલાં “ એ પીર, દસ્તગીર, શહૅનશાઠ, બાદશાહ ' એવા 
એવા શબ્દો હલેસાંતે એક સરખાં નિયમિત કરતા બેલી; 

કિસ્તી સપાઢાબંધ ચલાવવા લાગ્યા. રેસિ્ડન્સનું મકાન જે 
અમારા ઉતારાથી બહુ દૂર નહોતું ત્યાં આવી પહોચ્યા. ડિસ્તી 

ઉભી રાખી એક સાંજીએ કહ્યું કે, “ સાબ, ઇધરસે ચલનો 
પડેગા”, એક * સાંજને રસ્તો બતાવવા સાથે લઇ તેની 

પોછળ પાછળ ફકટ્ષ ઘેટામાં ખાડા ખડીયા ફૂદતા'ફૂદતા, એક નાતી 
કેડીપર એક પછી એક ત્યાડા અવળા ચાલવા લાગ્યા, યોડા 
વખતમાં રેફરીતી નજદીક આવી ગમા. શ્રીતગર્ દરિયાની 
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શપાટીકી ૫૦૦૦ જીર્ટ ઉંચુ છે અતે શ'કરાચાર્યનું મંદિર 
૬૦૦૦ છીટ ઉંચુ છે, તેથા અમારે ૧૦૦૦ જ્ીટ ઉંચુ ચડ 

વાતું ઇતું. ભાંગીગયેલાં પગથીયાંપર સંભાળી વંભાળી પણુ 

ઝડપમાં પમ મૂકતા ઉંચા ચડવા લાગ્યા. વાઇસર્યતા માત 

ખાતર આ રેકરીપર રાતે રોશની થવાની હતી તેથી મજુર 
કપાસિયાના કોડીઆંની હારા કરતા હતા અને નાતી નાતી 

મ્લાકડીઓ આમ તેમ ખોડતા હતા. આ એક ન્તતના કાસ્મીરી 

ઝાડતી સોટીએઓ દિવાની માફક બળે છે અને તેથી તેતે પણુ 
રશની કરતી વખતે-વાપરવામાં આવે છે. ઘડીક ઉભા રહી 
આ રેશનીની તૈયારી અતે તીચેની જમીન પર્ જરા નજરે 
કરી પાછા ધીમે ધીમે ચાલવાવું શરૃ ફર્યું, પગથિયાં છોડી ઇ૪ 
એક નાની કૈડી પર ચાલવા લાગ્યા. જમણી બાજુએ પયરા, 

ઝાડ, ડુ'ગર્ અને કામ કરતાં દાડિઆં હતાં, અને ઢળી બાછુશે 
વધારે વધારે ઉંડી થતી જતી ખાઇ કતી લાખી કાસ્મીરી લાક" 

ડીઓ હાથમાં રાખી લીધી હતી અને ખાઇ તર્ક્ વાર'વાર તજરે 

કરતા, થાકી જવાથી ઘડીએ ઘડીએ પથમ પર બેસી વિક્સામા 
લેતા લેતા શ્રી શકરાચાર્જના શિવ!લય પર્ પહોંચી ગયા, 

અતે “ શ'શો હર” કરીનીચે ખેલ, શ્રમથી પસીતો! વળી ગમે 
દતો, અને મ'દ શીતળ પવનની લહેરી ત્યાવતી હતી તેધી 
જરા વાર વિશ્રાંતિ લઇ મઠાદેવના દર્રન કરવા ગયા. મ દિરમાં 

એક મોટું શિવલિંગ અતે બે પર્સિયત લેખ છે, અહિ ગક 
ખાવા દતો તેણે કશું કે, “આ જગ્યાએ આર્ષ ઉધ્ધારક 
શ્રી શૅકરાચાર્ક અતે મંડતમિશ્રનાં પત્તિતો સ'વાદ થયે! 
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આ ઊંચે સ્થાનથી આખુ' શ્રીનગર અતે ઘણે દૂર્ સું 
ઊના સુંદર પ્રદેશો નજરે પડે છે. જે ફે શૈહેરનાં ડુર્દ શર્મા 
માળી પડેર્લા જેર્વા ધર્ જવાથી ચોડેજ આનદ મળે છે પણુ 
/શ્રરી કુદરત, ઇંદ્રન1વી માદક આંખતે ખેચી લે છે અને 
્મતાં છ્તાં સપ્નાવસ્ધાતું ભાત કરાવે છે, એક બાજએ 
1ના નાનાં દેખાતાં સદ્દેદાનાં શજ્દોેતી આડી અવળી હારો, 
'ચનારના ઝાડની ઠેકાસે ઠેકાણે ધયા, અહીં તહીં પથશમેલાં 
ગીલાં અને ભુરા, ચોરસ, ત્રિકોણી, ગોળ અતે એવા અનેક 
ખાકારના મેદાનો, અતે ભાજી પાલાથી ભરપૂર ખેતરે, તેમાં 
ફરતાં વે'તિયાં માણુસ જેવા દીસતા ખેડુતો, ડાલ સરોવર, 
ડેમાં તરતી નાની મોડી વનસ્પતિ, ફીતારાપરના બગીચા, 
ગાદ્ધાધી વધારે કાળા દેખાતો પરે મહેલ, શહેરમાંતી આડી 
અવળો આસમાતી પાણીની સડકે!, ઘર્ બહાર તીકળતા ધુ 
મોડતા ચાલ્યા જતા, ઊંચે ચડતા, વિખરાઈ જતા થાંભલા, 
ધાસથી ૪વાએલ છાપરાં, અને બીજ બાજુએ ખીણુમાં 
ઘીમે ધીમે સર્પાકારે ચાલી આવતી જેમલ નદી, ઝુસા્રી 
ખેમલા, વાદળાં શ્યતે બરફ્થી ઢકાયેલી, દિ મર્યાદ સુધી 
લાંખી લાંબી થાલી જતી, ઊંચી નીચી ઘાર અને અણીવાળી, 
લીલી અને કાળી ટેકરીઓ વાશી પવરત પરંપરા, અતે તેતી 
ઝાડીમાં "તદા જુદા અવાજ કરી ગડતાં ચડુલાદિ પક્ષિગ્મે,,. 
દૃદિએ પડે છે. આ તે_પધ્વિ ! સ્વમ ! કે ડૈલાસ છે ! તેતો 
સંકલ્પ ત્િક્હ્પ કરાવે છે. ચારે દિશામાં ગાવા અદ્ભૂત, 
દદિને આલ્હાદત આપતા, સૌંદર્યના વિશાલ બંથર્ આવી. 

ગ 
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રહેલા છે, તેથી ક્યાંથી આંખ ફ્રેરવી કયાં જેવું તે સુજડં 
નથી. આ ત્રતુમાં પણુ આ દેખાવ આટલું આશ્ચર્ય ઉત્પન 

કરે છે તો ખેતરને કેસર સ્યતે ધીચ વતરપતિથી, દરેક 

વૃક્ષને ચળકતાં તવપલ્લવ અતે કળાથી, દરેક ઝરણુને તિર્મલ, 

શીત, ખળખળતા જલથી, દરેક મેદાતને લીલા ધાસધી અને 

દરેક પર્વતને પુષ્પ, પાન, અને ક્લના નવર્'ગી ગાલીચાથી 

ભરી રેતી વસ'તમાં આ પ્રદેસો હદ્યપર શું ત્યસર નહિ ૬- 

રતા હેય ! સર્વદા ધન્ય છે, આવી અનુપમ લીલાતે શૃજતાર્ 

લીલાતે, આવા અકળ શ્મમાતુષિ, અતીગઇન, ઈશ્વરી ચમ* 
હારતા રમણીય ભ'ડારવું પ્રેમ, આન'દ અને આશ્ચર્ય સહિત 
અવલોકન કરી, મહાદેવનાં ફરીથી દર્શન કરી, ચિત્તતૃતતિને 
લાંજ છોડી પાછા વળ્યા. આ વખતે નીચે ઉતરવું ઇવું તૈધી 
શ્રહેનતત ઓછી હતી પણુ સભાળ ધણીજ શખવી પડતી 
થતી, કેમકે પગ લપસ્મા કે, 'રમરામ', ખાઇ પડખે ધર્ણીજ 
ઊંડી; તેર્માં પડયા તો પાવળુ' પાણી પણુ માગવાનો વખત 
મળે નહિ. ઢાળ ઘણા છે તેની સ'ભાળ રાખ્યા છતાં પમ 
લપસી પડતે! હતો અતે પાછા ઉભા થતાં પણુ જરા મુસ્કેલી 
પડતી હતી. કેટલાક ખાઇ સામે નજર કરવાતે પણુ હિમ્મત 
ધરી શકતા નહોતા. ધીમે ધીમે બધા સાંજ સમા ઈશર 
કૃપાથી નીચે ઉતર્યા અતે “હાશ' કરી કિસ્તીમાં ખેશી ગયા. 
ઉતારે પહેંચ્યા તેટલી વારમાં રાત્રી આવી પહોંચી તેથી વાણ 
જરી થાકયાપાકયા જલદી બીછાનામાં પડયા અને ધસઘમાર્ટ 

ઊંધ આવી ગઇ, 
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શા# ૦૨૧ફ-ટ૬ઃ--સવારે ઊઠયા. થાક ઊતરી ગયે! રતો, 
આ? ગવારના નેવ અતે પિસતાળીરા મિનીટે હીઝ એકસે* 
લન્સીતે મળવા ગયા, પહેલા એમના એડિકાતે મળ્યા. એડિકોં 
લાઇસર્શેયતે અમે ખાજ્યા છીએ, એ ખખર આપવા ગયા 
અતે યોડી# વારમાં એડિકતી સાધે પોતે પધાર્યા. વાઇસરીય 
ધણાજ સરલ અતે નપ્ર ધ્રકૂતીના ઠરો' એમ અમતે 
આ મુધાકાત પરથી લાગ્યુ. વાઇસરૉમ સાહેબે ” તમે 
ઈંપ્રેછ અભ્યાસ ટયાં ટર્ષો છે ? સુસાધરી ૩યાર્ધી તીકબ્યા 
છે!? કયાં કયાં ગયા ? શું સું નેયું 7? ડયાં કર્યા 
જવાના છે?” એવા કેટલાક મશ્નો પૂછ્યા અને કેટલીક વાત 
ભીત થયા પછી રાવ બદાર્રે વાઇસરીય સાહેબને કહ્યું », 
“મતે આપ નામઘર તરદફથી ગાજ સાલમાં રાઓ બદાદુ- 
રતો ઇલકાબ મળ્યો છે અને આજ વર્ષ માં ત્યાપતી સલા* 
મતો બતે લાભ મળ્યો છે તેથી હું ઘણો ભાગ્યશાલી થધો 
છું” પછી તુરત? બમે વાઇસરીય સાહેબતી રજ લઇ, આ 
મુક્ષાકાતમાં એમનાં ભલાઇ, સાદાઇ અને માયાછી સ્વભાવની 
વાતો ડરતા ઉતારે ગયા. 

«્ટમીતે બપોરે કાસ્મીરી સાલ બનાવવાતું એકડ કારખાનું 
જેવા ગયા, આ વત્તમ પ્રકારની શાલની બતાવટ ગ્પમદાવાદી.* 
અથવા સુરતી કિતિખાબના જેવી છે, આ ખનાવટ એક ખી? 
તલના વેપારી એક ખીન્તથી છુપી રાખે છે; આમ ડરવાનું કારણુ 
એક વેપારીને પૂછ્યું પણુ સીધો જવાખ મત્ય નઠિ, ખરે- 
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ખાત આ છુપું રખવાતી ટેવ ધણીન નુકસાન કર્તા છે, 
એથી મુધારાને તેમજ કલા કોશલ્યતે ધણી હાતિ પહેંચે છે 

અને તેથી દેશ પછાત રહી નય છે. આપણા ગિરતારી, 

આધખુરાજતા અને વિધ્યાચળતા, વૈરાગ્યતો ડોળ કરતા, 

લાંખી લાબી પીળી જટાવાળા બાવા અતે એવા ધણા માથુસો 

કેટલાક પ્રકારતી ઉત્તમ ઔષધિના ઉપયોગ «નણુતા હોય છે. 

જ્રાઇ જગલનાં પાંદડાથી એકદમ ધા મેળની દે છે, કોઇ ચમ 

હારિક મૂછાધી વાતું દરદ મટાડી દે છે, તો કોઇ સર્પ તું ઝેર 
એક ક્ષણુમાં ઉતારી રે છે, પણુ આ અતિસ્વાર્થી લોકોતે ત 
વનસ્પતિનું નામ પૂછતાં કાઈ કહેતા નથી અથવા ખે તો મંત્રથી 
સાફ થઇ ગયું એમ ઢહી ઠગે છે. એક માણુસ આખી ડુનિ- 
યાંમાં પિડાતા માણુસોને કેવી રીતે સારાં કરી રકે ? આ દવા 

ને જુદા જુદા દેજ્ઞોમાં પ્રસિ કરી હોય તો તેથી પોતાતે 
તેમજ આખી સૃછિતે કેટલો લાભ મળે? વળી તે માણુસ 
મરી ગયો એટલે પૃથ્વી પરથી તેટલા સાનતો નાશ થયે! 
ને આ પ્રમાણે દરેક માણુસે કર્યું હોત તો માણુસો આજ 
શમા સ્થિતિમાં કયાંયી હોત ? અને આમ છુપા રાખતારાએ 

પણુ તે હુશ્ર્ ડયાંધી જણુતા હોય ? આવા વિચારો અતે 
વાત્તો કરતાં પાછા ઉતારે સમાવી ચા પીધો. કાસ્મિરી પસ્મિ- 
નાની બનાવટ ન્તેવા ન્તત પણુ વખત ન હોવાથી અતે તૈ 
બનાવટ સાધારણુ કાપડની બનાવટ જેવીજ છે એમ અમે 
સૌંભવ્યું તું તેથી તે જેવા ગયા નહિ. 
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સાંજના ચાર વાગે અમે મહારા? ગ'જ (ગજ એટલે 
મારકેટ) જેવા ગયા. આ જગ્યાએ ચાંદીનાં અતે ત્રાંબાર્ના 
વાસણુ વીગેરૅ પરચુરણુ સામાન મળે છે. આ મારકેટ ચણેલી 
નથી પણુ એક ચોકજ છે. જમીન પર નાના મોટા ખડબચયા 
પથ્ષર પડેલા છે જેમી કોઇ પડેતો માધુ' રંગાઇ જાય તેવું 
છે, તેમાં આમ તેમ આંટા માર્યા, પછી પાળા ચાલતાં ગા- 
મમાં કરતાં ફરતાં જીમા મસ્જીદમાં ખુટ ઉતારી દાખવ થયા, 
આ મકાન ઘણું વિશાલ છે, પણુ ડાશ્મીરી રીવાજ પ્રમાણે 

“મરામૅતની મોટી ખામી છે, આ આવીશાન બાદશાહી દબદળા 
વાળા મકાનમાં ત્રણુ મોટ ખેડ છે. એરડાની વચર્માં ચિના- 
રના લાકડાના ઊંચા સ્તંભની હાર છે. એક ખ'ટમાં આવા 

છાસઠથી વધારે રીટ લાબા આઠ થાંભલા છે. આવા ઉંચા 
લાકડાના થાંભલા હજી સુધી મે' નૈયા નથી. આ મસ્જીદમાં 
શેક સૈયદ રહેતો હતો તેણે કલું કે “આ મકાન સિકંદર 
લેધીએ ચથલુવેલું છે, અને ખેદ વખત સ્મકબરે મરામત 
કરાવી યાર પછી કોઇએ આની સંભાળ લીધી નયી.' આના 
બારણામાં બે પર્શીયન લેખ છે પણુ અમારામાં કોઇને તે 
ભાયા આવડતી નહતી તેથી તેમાં શું લખ્યું હતું તે જણાયું 
નહિ. 

આ મકાનની પાસે શાડ આમદાતની નતરત છે તે અમે 
જેવા ગયા. યાં પણુ બુટ ઉતારવા ન છે. શાહ આમદાન 
એક મહા પુસ્ષ થઇ ગયેલ હતા. તૈ જ્યાં મેસતા થતા સાં 
એક લાકડાની ઓરડી કરેલ છે અને તેતી ઉપર અને પામે 
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દીવાલપર્ કેટલાક અરખ્ખી ભાધામાં લેખ છે. આ અક્ષરો 
ત્રાંબાના છે એમ અમે ધાર્ડુ પણુ હાથ ડ્રેરવી નતેતાં માલમ 
પડયું 8 તે ૨ગેલા છે. 

ગામની શેરીઓમાં ખડબચડ પથ્થર પડેલા છે તેથી 

માડી અથવા ગાડુ ચાલી શકે તેમ તથી અતે જે ચાલે તો 

એકનાં ખે થાય. વળી રસ્તા ધણાજ $ુર્ગધી છે, તેથી નાક 
આડો રૂમાલ રાખી અમારે ચાલવું પડતું. તોપણુ વાઇસરેયતે 

લીધે આ વખતે #ક્તા જરા સાફ રાખવામાં આવ્યા ઘતાં., 

વાઇસરરોંયતે લીધે આ ગ'દછીતો ખરો અતુભવ થઇ શકયો 

તહિ તેમ ગ'દ૪ીથી માયુ' ચડયું નહિ. એથી અમે ભાગશ્ાલી 

9 દર્ભાગી? 

તા, ૮-૧૨-૯૬૬--આજ ખપોરે અમે જમીને હરિ પર્વત 
નોવા ગયા. કિસ્તી એક જગ્યાએ ખજર્માં ઉભી રખી 

અને ભાંથી બાણુ કાળીદાસે ટડુ અને ખચ્ચર તૈયાર રાખ્યાં 
હતાં તેપર સવાર થઇ રેકરી તર% ચાલ્યા. આ વખતે ડાકટર 
પુરોત્તમે પતોતા પ્રાણીની (ખશ્ચરની) સવારી કરી દવી. 

અમે ધણા દિવસથી હ્્તમત કરાવી શકયા નહોતા અતે 
કપડ પણુ વિચિત્ર પહેર્યાં હતાં, તેમાં વળી ડાક્ટર લ'મકરણું 
ઉપર બેઠા હતા તેથી એમતી મશ્કરી કરતા કરતા રૈતીર્મા 
પીમે ધીમે ચાલવા લાગ્યા. કોઇએ મં#કેપ માથા પર ધાલી 
શતી તો કોઇએ કાન રોપી પહેરી હતી, કોઇએ એવર કોટ 
પહેરી તેપર્ શેટ વીંટી લીધી દતી તો કોઇએ ગરમ ચોળો 
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પહેરી લીધો હતે. કોઇએ પેન્ટલુન પહેર્ય્ હતું તો કોઇએ 
સુર્વાલ પર્ ગટર્સ બાંધી લીધાં હતાં ; અમાર્ડૂ આવું વિચિત્ર 
જકાતું લસ્કર ગમ્મત કરવું હરિ પર્વત પાસે આવી પહેંગ્સું. 

બા રકરી ફા'કરાચાર્યના ડ'ગર કરતા ઘણીક નાની છે, 
પથ્થર સ્લેટના ₹ગના છે. અને તેના પર ચડી જવું પણુ 
સહેલું છે કેમકે થોડાં વખત પહેલા મનનાં પગથીયાં ચ- 

ણૂવેત્રાં છે. રેકરી પર ઝાડ પર્ણાજ યોર્ય છે તેમી તે ખેક 
પય્યરતા ઢગલા જેવી દેખાય છે. તેના પર એક કિલ્લો છે સાં 
અમારે જવું ઘું- 

પગથિયાં આવ્યાં એટલે ધોડાપરથી ઉતરી ચાલવા લાગ્યા. 
અતે યાય ઊંચે ચઢયા સારે એક રેવીતું મંદિર આવ્યું. અમે 
ખુઢ ઉતારી હાથ પગ ધેોઇઇ તેમાં ગયા. એક મોટો પાણે 
સિ'દૂરથી રેલો હતો. આ દેવી છે એમ ખક પ'ડિતે કહું 

તેથી અમે તેની પાસે ગપા, હું પગે પળુ નહોતો લાગ્યો તે- 
ટલી વારમાં તો એક પડિતે મતે દીવા કર્યા વિનાજ ઉતાવ- 
ળથી હાથમાં આરતી આપી દીધી ! કેમકે તેણે ન્નણ્યું કે આ 
શટ પે'ટલુતવાળા ગૃહરધો પૂત્ત ખુ 'કરરો તહિ. પણુ અમે 
તો પૂત્ન કરવા માટેજ ગયા ઘતા તેથી દર્ભાસનપર હાથ નડી 
રૃવીની સન્મુખ બેઠા. બે મિનીટમાં લાંબી દારી અતે ધોળી 
પાધદીવાળા હાથ પગ, પાણીમાં પલાળી સ'ધ્યા કરતારા 
પચાસેક પડીતો અમતૈ વિટળાઇ વળ્યા, અને મ્હે પહોળાં 
કરી મોટે સાદે રવીની સ્તુતિ ખોલવા લાગ્યા. આ સ્તુતિમાં 



[પત] 

ચરોતર વિદળાઇ વળ્યો, બુલર લેકનો કતારો આવ્યેદ, પાણી 
વિશાળતા પામ્યુ'. મોન નજરે પડવા લાગ્યા. કિસ્તી ઉભી 
રાખી. રાતે આ સરોવરમાં ચાલવું એ જરા જેખમ ભરેલું 
છે તેથી આ કિનારાપરજ રાતે કિસ્તીને રાખી, સુઇ રઊા* 
સવારે ચાર્ વાગે ચાલવું હતું કેમકે એ વખત દવા સારી 

હાય છે, અને તોજનનો ભય ઓછો હોય છે. 



[પપ 

ક્ોઇતે ખખર આપ્યા વિના-કિસ્તી રાતના બે વાગે ચલાવી 
રીધી. સામાનવાળી કિસ્તી લુલરને કિનારે ચોટી ગઇ અને 
રસેડાવાળી કિસ્તી વાંસે રહી ગઇ તેથી સ્માવું મોડું જેખમ 
માધે લઈ અમે વુલરમાં “આ એકલી ફિરેતીને નાખી છે. 
હવે પણુંકરી ઘરકતતો! નહિ આવવા દઇએ પણુ અમને ઘણી 
થ્વાસ્તી લાગે છે. '' આટલુ' કહી તે હલેસાં મારવા લાગ્યો 
અને અમે ઉદીતે “શરતી ધચ્છા વિના કાંઈ થતું 
નમી. '' એમ ધારી આ તળાવ અઘત્રા સાગર નેવ: લાગ્યા. 
ભાંજ લોકોએ બઢાર આવવા ના કહી પણુ આ તોદ્દાનથી 
સરોવરને દેખાવ કેવો] લાગે છે તે નેવાની ન્ઝ્સાસા શાંત 
ન થવાથી ્યમે આંખો ચોળતા ચોળતા તુતકપર ઉભા રલ. 
શ્રીનમર જતી વખતે આ સરોવરનું જલ એક મેટા અરિસા 
જેવું નજરે પડયું હતું પણુ સાન તો તે સમુ ખીબેન 
થઇ ગયો હતો મોટાં મોજથી પાધી કૂદતું હોય, બિયારી 

કિસ્તીપર ગુસ્સે થઇ ચોતરકથી તેના પર ધસી આવડું હોય 
અથવા તેતે ગળી જવા ઇચ્છતું હય તેવું દેખાયું. નરે માત્ર 
નાની નાની રકરી જેવી તરગ પરપરાન૮ પડતી યતી, ખીજ 
એક કિસ્તી દદિગે પરતી નહોતી. ચોતર૪ કિતારા સરખાજ 
દર દેખાતા થતા તેથી અમે મધ્ય ભાગમાં હતા. દુરબીનથી 
જતાં માલમ પડયું કે આ તળાવમાં ચાલનારી બધી ડિસ્તીઓ 
એક દૂરના ટાપુના કિનારપર જતી રહી છે. વાદળા અને 
ધુમ્મસથી સર દૃષ્ટિએ પડતો! નધી. બરફના પર્વતે! માત્ર 
ઝાંખા ઝાંખાજ દેખાય છે, ફિતારા પરનાં શક્ષ, ડુ'ગર્પરની 



[પળ] 

ચોતરક્ વિ'ટળાઇ વળ્યો, લુલર લેકનો કતારો આવ્યેદ. પાણી 
વિશાળતા પામ્યુ'. મોશ્ન' નજરે પટવા લાગ્યા. કિસ્તી ઉભી 
રાખી. રાતે આ સરોવરમાં ચાલવું એ જરા જેખમ્ ભરેલું 
છે તેથી આ કિતારાપરજ રાતે કિસ્તીને રાખી, સુઇ રલા* 
સવારે ચાર વાગે ચાક્નું હતું કેમકે એ વખત દવા સારી 
હોય છે, અને તોણીનતો ભય ઓછો હોય છે. 

તા૦ 32-3૬-૯૬: -સવારના છે વાગ્યે પથારીમાંથી ઉઠયા. 
પાણીનાં હલેસાં જેરથી કિસ્તી સાથે અથડાતાં હતાં અતે 
જે કિર્તી હમેશાં જેલમ નદીના શાંત, મ'દગતિવાળા પાણીમાં 
રિયર ચાલી જતી હતી તે આજ આમતેમ ડોલતી દતી 
અને ઉંચી નીચી થઇ પાણી સાયે અથડાયાં કરતી ઇતી. 
પાણીની છોળ તુતકપર આવતી દતી, કિસ્તી ખુડશે તૈવી 
શ'કા કરાવતી હતી, અને બહાર જવા ના કહેતી 6તીઃ 
માંજી લોકો ન્નેરથી ખુમો પાડી હલેસાં મારતા ઉતા. આ 
લુલર લેક હતું. આ સરોવરમાં ઘણા અકસ્માત્ બતે છે 
કેમકે આ સમુદ્ર જેવા સરોવરના મોક સામે માળ ચારે 
વસજ પાણીમાં રહેતી કિસ્તીની શી વિસાત? માંછ કાંઈ 
ગુસ્સે થઇ અ'દર અ'દ૨ વાતો કરતા હતા. આ રું છે જેમ 
એક ભાંજતે પુછતાં તેણે કહું ક “આજ ત્તણુ વાગે વારે 
કિસ્તીઓને સાથે બાંધી અમારે લુલર લેકમાં ચાલું ઇ5 
જેથી કોઇને જેખો વાગે નહિ પણુ સાહેબ ( પ્રાશુછવતશાઇ) 
વાળી કિસ્તીના ભદૈછીએ અગાડી પહોંચી જવા માટે--અમ 



[પર 

જ્ાઇને ખખર આપ્યા વિતા--કિસ્તી રાતના બે વાગે ચલાવી 
દીધી. સામાનવાળી કડિસ્તી લુલરને કિનારે ચોરી ગઇ અને 
ર્સોશવાળી ફિસ્તી વાંસે રહી ગઇ તેથી ગયાનું મોડું ભેખખમ 
માયે લઈ અમે વુલર્માં ત્માં એફલી [કિશ્તીતે નાખી છે. 
હવે ધણુંકરી હરકતતે નહિ આવવા દઇએ પણ્ અમતે ધણી 
ઘ્રાસ્તી લાગે છે. ” આટલુ ઠરી તે હલેસો મારવા લાગ્યો 
અને અમે ઉડીતે “થરની ઇચ્છા વિના કાંઈ થતું 
નથી, ” એમ ધારી આ તળાવ અથવા સાગર જેવ! લાગ્યા. 
માંજી લોકોએ બઢાર આવવા ના કટી પણુ આ તેોધ્ાનથી 
સશવરતો દેખાવ કેવો લાગે છે તે નેવાતી ન્ત્સાસા શાંત 
ન થવાથી અમે આંખો ચોળતા ચોળતા તુતકપર ઉભા રજા. 
શ્રીનમર જતી વખતે આ સરોવરનું ૪/લ એડ મોટા અરિસા 
જેવું તજરે પડયું હતું પણુ ત્યાજ તે! તે સમુ ખીજેન 
શઇ ગયે! થતો. મોટા મો”'થી પાણી ફૂદ્તું હોય, બિચારી 
કિસ્તીપર ગુસ્સે થઇ ચોતરફથી તેના પર ધસી આવતું હોય 
અથવા તેને ગળી જવા ઇચ્છતું હોય તેવું દેખાયું. નજરે માત્ર 
નાતી નાની ટેકરી જેવી તર“ગ ૫ર'પરાજ પડતી હતી, ખીજ 
એકે કિસ્તી દદટિએ પડતી નહોતી. ચોતર૪ કિનારા સરખાજ 
દૂર દેખાતા ઢતા તેથી અમે મધ્ય ભાગમાં હતા. દુર્ખીનથી 
નેતાં માલમ પડયું કે આ તળાવમાં ચાલનારી બધી કિસ્તીઓ 
ગક દૂરના ટાપુના કિનારાપર્ «તી રહી છે. વાદળાં અને 
શુગ્મસપી સૂર્ષ દૃષ્ટિએ પડતો. નપી. બરફના પર્વતો માત્ર 
ઝોંખા ઝૉખાજ દેખાય છે. કિનારા પરનાં શક્ષ, ડુ'ગરપરની 



[પ૪] 

પોતાની કિસ્તીતા વખાણું કરી સર્ટીરીકેટોતા ધોકડ ખતાવતા 
હતા. આ વખતે કિસ્તી પોતે જઇને પસ ઠરવી કેમકે દરેક 
ભાંછ પાસે સર્ટીફીકેટા હોય છે અને દરેક શાંછ પોતાની 
કિસ્તીના સરખાં વખાણું કરેછે, અમે અમારી કિર્તી પસદ- 
કરી રાત તેમાંજ રલા હતા. આ વખતે પ્રાણુજીવનભાઇ ખુશ્વે 
શરિરે નાહ્યા હતા તેથી એકદમ ટાઢ ચડી ગઇ હતી અને 
લુરત તાપ્યા ન હત તો તાવ ચડી આવત, લારથી એમશે 

રાતે નહાવાનું અતે જમવાનું બ'ધ કર્યું હતું, આ વખતે સવા- 

રમાં ડિસ્તી પર લોટ જેવો ખરક પથરાઇ ગયો હતો અતે 
સામાન '્રેરવતાં માણુસો લપસી પડતાં હતાં. » 

પર્વતપરતી આડી અવળી સડકપર્ અમારી ગાડી ચાલવા 
લાગી, સફેદ્ઞના લી્ષા ગોટા સતે ચિનારતા સોતેરી ગોટા 
નજરે પડતા ભધ થયા. તેઓની જગ્યાએ મમૂર પિચ્છ જેવાં 
ચળકતાં સરોનાં અસ'પ્ય રક્ષા અને ખીનન જુદા જીદા રગતા 
સુર્ોભિત ગાલીચા દરેક ડ'ગર અને ખીણુર્મા પથરાઇ ગયાં" 
છે, સ્ક્ષેટના પર્વતોની દીવાલો અને ધાડ ૬ક્ષ ઘટા ડાળી 
બાજીપર ઝૂમી રહી છે, જમણી બાજુએ ઉંઠી ખીણુમાં 
જેલમ નદી વણે છે, આ જેલમ જેમાં બારામુલ્લાં સુધી 
કિસ્તી ચાવી શકે છે અને જે માત્ર તળાવ જેવી સ્પિર 
દેખાય છે તેમાંથી પહેલાં મુગ્ધાના નૂપુરર્વ જેવો, પછી 
ઉતાવળે પરણુવા જતી બાલાના રથના ધુવરા નેવે, પછી 

ક મેદમત્ત ગધગજની ગર્જના, સિ'હના ઘર્ષેરોર્ અથવા, વાંસ 
દ 



[૫પ] 

ઝાડીમાં કંક્તા પવન જેવો, પછી વર્ષાત્રકતુની ગજ તા સાથે 
ખૂડખ્દી પડતા કૈલાસ શિખરના ગડગડાટ જેતે અથવા 

છાહ્ાના કમડલુમાંયી શ'કર જટાપર્ અતે શિવ મરતક 
પરથી મેરુ પર્વતંપર્ પડતી ભ્રગીરથીના ધુધવાટ જેવો, 
પમધે પમલે વધતો જતો, પાણીની છેળા ઉડાડતો, અનેક 
ઈદે ધતુયો સ્્યતો, ઘોચની પીળી ડેશવાળ!ી જેત્રાં ઉછળતા, 
નીચે જતાં, ફેલાઇ જતાં અતે ભેમા થતાં દીણુતા ગોટાને 
ઉત્પસ ફરતો, ભમર અતે વમળને જન્મ આપતો, ખે'ચી 
જતે અને લય કરતે] પર્વતાર્મા પ્રયડ પડો પાડતો, સુદાન 
આમાં ભરાઇ રહેતો, «ક્ષ, વેધી અતે પથ્થરોને ધરૂનનવતો, 
પાતાળ જાડી તાખવા યત ડરતો, કાસ્મિરને સપાટ કરવા 
મથતો, આંખતે પોતા તરક ખે'ચતો, ડર્ણું વિવર બંધ ડરતો, 
જૂદી નાંખતો, તદીતા ઉકળતા, ઉછળતા, પછડાતા પેધતો 
ગભીર અવાજ બદાર્ નીકળી ચારે દીશામાં ફેલાય છે; સદિતા 
સષિબંધ તોડી નાખવા ઇચ્છતો હેય તેમ દેખાય છે અતે 
બનન દરેડ અવાવને દબાવી દેછે. તેથી પક્ષિખએ મુંગા હોથ, 
શૃદ્નો થલતાં સને ઘસાતાં છતાં અવાન ન ડરતાં હોય, અને 
પવન સાચવી સાચવીને સંચરતો હોય જ્રેમ ભાસે છે, આથી 
સુદ્ધમાં ગયેલા પતિઝોને માટે શોક કરવાથી પડતો અનેક 
રાડસ સુંદરીએના અશ્રુ જેવાં,વર્સાદતી અખડ હેલી નવાં, 
અને વસંતમાં ઉંચી ચડી વિખરાઇ જતી, શ્રીમતતના «લ 
ૅન્નમાંથી નીકળતી જલધારા નવાં જલ ભિ'દુશા એદર્તિચ 
ચોપાસ ૪ટાય ડરે છે. ગંગા રકરે મસ્તકપર ધરી અને 
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ભારીખો ઉપાડી ત્યતે ગ્રીઓ બાળકને તેડી ચપતા ૫ 
ગમા પહેરી વમ ખીકે પુત એ ગા ઠરે છે પુવમાં ઘણે 
ઝાળ પડી નનય છે અતે હિચડડ કરે છે એક વખતે કે”તાં 
માણુમોએ આ પુવપર ચાનતુ તેતે ડાઇ નિયમ નથી તેધી 
ઘશુા માણુમો ચાવવાયી કોઇ કોપ વખતે અતિ ખોજે થવા 

થી આ ઝુતતો પુન તુરી «ય ઝે* માણુસના પમ પાણી 
થી માત્ર તણુ ચાગ હાય ઊંચા રહૈ છે દો?ડાતા આ ભય? 

પુવપર ચાનવાની અમારામાંથી મઇતી હિમ્મત ચાવી નહિ 
કાસ્મીરમાં આડા ઘણા પુત હોય છે તાના તહેગપર્ એક 
શ્રાડુ ગોળ મોડુ ઝાડવું થડ ષષ્ઠી દે છે અને તે વિનિત પુલ 
પ? ડાસ્મીરી ટુ અને માણુમ દહેૅશત્ વિતા ચાત્યા જય 
છે જેતૃમ નદી એટ]ા જેગ્યી વહે છે કે બા મુશ્લા પરી? 
વચમા ચામનાવાળા એકે પુવ બાધી શકાયો નથી 

એ દોરડતો પુત નઇ «- અમાડી ચાદા ગેટવે 
મેક મોડુ મેન અવ્યુ લીગુ ઘામ તેપ? છ]ાઇ ગયુ ઇં 
ચોપામ સુંદઃ લીના અતે સ'ડ રાગધી ચુતાગી દીશળા 
પર્ટતો છવાઇ ગયા છે આવા મેદની વન્ચે એક સારી 
મગ4ડનાને ડાક બગવો છે તેમા અમે ચત ગ્વા 

તાડ ૧૨-૨૨-5૨ -સવાન્માં ચા પીધા પગી 
થાગે ઉરી છોડયું ગ્મોઘના ગામાન સાથે કેમવાક માણુથોને, 

નીચે પદષર્પા પછડાતો પુધ્વતી, લુત્પે જેયમુ નર્દી પ્ર જ મ્! ૬ જાસપી 
થાલી «પ જ ડી # ડરે શ 
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રસ્તામાં બપોરે જ/મવાર્તું તૈયાર ગખવા અગાડી મોકલી 7 આપ્યાં હતા, તયા વળતી મુસાફરીમાં અમે હમેશાં આવી ગોઠવણુ કરતા કેમકે જતી વખત તેમ ન કરવાથી અમને ધણીજ મુશ્કેલી પડી હતી. સાંજે ગરી પહેંચનું હતું, તે ઉરીધી ચોત્રીસ માછ્લ દુર છે. 

આ રસ્તો ઘણોજ વિકટ છે. એક બાજુએ ઊંચા પર્વતો અને બીજી બાજુએ એક હજારથી વધારે શીટ ઊંડી, જેલમના ધુધવાટથી ગાછી રહેલી ખાઇ સવી રહેલી છે. કેટલાએક પર્વતો કાળા સખત પથ્થરના છે, કેટલાએક સ્લેટના છે અતે કેટલાએક માટીના છે. આ દરેક પર્વતપર સરૃખાંજ/ સુશ્નેશિત ઘૃક્ષો આવી રહેલાં છે, ઉંચાઇમાં પણુ ધણાખરા સરખાજ. ગિરના જેવા કાળા કાગડાના વિચિત્ર નનતના અવાજ, કોઇ કોઇ કુ'જમાં મધ્યાન્ડુ સમયે છુપી રહી મધુર ગાયન કરતાં ચાંડલોના સુસ્વર અતે વર્ષાના શાંત રાકરિતું ભાન ફરા- વતાં તમરાંના ધ્વનિ દરેક પર્જતૃપર્ સભળાય છે, જેલમ નદીનાં ઉછળતાં જીણું દરેક ડુગરપરથી દેખાય છે, સામે ટેકરીઓપર્ ચરતાં ઢોર અને પહાડી ખકરાં અતે ફરતાં જગલી માણુસે! દરેક જગ્યાએથી નજરે પડે છે અને નાનાં મોઢાં ઝરણુ, ખળખળાયાં અને ધોધથી દરેક પહાડ સુશોભિત દીસે છે; પશુ ધૂળના પરતો! તો નિર'તર ભીનાજ રહે છે; પાસેથી પસાર થતી દરેડ વસ્તુને શીતલ ડરી રૃ છુ અને ઝાડની અતિગીચ કુ ગલીએઓથી છવાએલા છે. આ પર્વ'તો- પર અસ'ખ્ય ગડગડિયા માના મોટા પથ્યરો ચોડી રહેલા છે, 
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જરા પાળા ચાક્ષવા લાગ્યા. દાતણુ કરવાતો સમય થઇ ગયો 
પણુ દ્રોઇ ગ્યનનણ્યા ઝાડનું દાતણુ કરતાં વખતે દરકત થાય 
તેથી કઇ ડંખળી તોડ્તુ' નીં; આખરે દાડમી નજરે પી 
તૈથી તેતું દાતયુ કરી અગાડી ચાવા. 

અર્ધ ચજકાર અને ચડ3ર જેવા આકારમાં આવી રહેથા 

પર્વતોમાં ઊંચી ચડતી સડક પર ગાડી ધીમે ધીમે ચાલી જતી 
હતી, આ મદેશમાં ઝાડ અતે સૌયી વધારે મરોતી ઘટા ધણી 
સુંદર છે. કેટલાક વન બળી ગયેલાં દિસતાં હતાં, તેતાં ઝાડ 
ભુખર્ાં અને પાંદથ વિતાનાં હતા. આવાં કેટલાંક ડું પડી 
ગયેલાં હતાં અતે કેટલાંક ઉભાં અતે આડાં ઉભેવાં હતાં, 
જણે કેમ ભગવાં વસ્ત્ર વાળા નનેગી આસન ડરી સમાધીસ્થ 
રજા હેય ! કેટલેક સ્થાતે ઘણીજ લીલી રક્ષ ધટાંમાં પાણીના 
ધોધ પડતા હતા. ડાખી ખાજા જેલમ નદી દૂર જતી 
નાતી થતી દેખાતી હતી કૈમકે અમે ઘણાજ ઊંચાં થડતા 
દતા. 

( કશ્મીર જતી વખતે જ્યારે ગમેવા ઊંચા પર્વત પરથી 
એવી ઊડી ખાઇમાં ચાલી જતી તે જેલમને પ્રથમ બેઇ 
શતી યારે"આ જેલમ છે એમ કોઈએ ધાર્યું નહોતું.) 

જેલમ માતાએ સ'ધાત છોડયો. અરે! તેણે એક માતી માષક શ્રીનગરમાં સ્્તે શ્રીનગરથી કોહાલા સુધી અમાંરી સંભાળ લીધી, તેના ખોળામાં અમને ર્માડયા, તેતા પેશી અમારૂં પેવગુ જોયું, હાલરડા ગાઇ અમને આતૈદ આ ચિ 
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ન રે 

ધુધરો વગાડી રીઝન્યા, તયો નવી વસ્તુઓ ધીદે ઓગળ ધ્રી પપ કીધા, આખરે સીતાની નોધક પૃથ્વીમીં સમાઇ ગણ, / તા પધમના ઇરાદા મ્રમામે બધિરાનન પસે ચાલી ગળ, ૧% જેવા, આ સ્વર્ગના પાયાણેતે ફાડી ટપ થઇ ગઈ; પવતોતે આડ ઘરી સંતાઇ ગ કૈ છે, કોણું જશે કુમ, દ્રિ ચર્યાધ ખાર રાઠી ગઇ; 6વે તેતા ફશ દર્શન કુ ના વિના ધાર, સુંદર, રમણીય, વિશાલ અડે ન વેદી 

કેકાલેથી રેક માઇલ ડૂર તીફૃઇી ટળી આવ્યા, ચડશું 
અતિરય સુખ્ત્ જુ, માણુયતે સાકત્ પણુ શ્વાસ સૂટ જયુ 
ને ઉમા થઇ રહેનું પડે ું છે, તે ધન્ય છે આં છ સ 
સોળે ઝપાટા બંધ || ક. જતા ધેડને ? પચ મમી 
શાગેઇ માર્હી પંડતી હગે પૂ તે વારવાર “બાદરુ * 
અને 'અકાર્ખા' થખ્યો કહી તેના વીમકરુલાલ,, 
ન અને તેજ શેને શાબાશી ઝત આશિર્વાદ આપતો 
હતે, 

કથ રૅવડીયાળુ" ફૅમવાડી વ્યુ. આ વખતે હુ 

માધસો અગામી ગયાં હતાં અને રસે પધાર હતી તમાં 

ચ ઝની ચૈકલ છોયુ નીચે દન; સ ૨ 
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ધુધરા વગાડી રીઝવ્યા, નવી નવી વસ્તુ દણિ આગળ ધરી 
તૃપ્ર ઝીધા, આખરે સીતાની માફક પૃથ્વીમાં સમાઇ ગ. 
તેના પ્રથમના ઇરાદા પ્રમાગે બલિરાન પાસે ચાકી ગઇ, 
વજ જેવા, આ સ્વર્ગના પાયાણાતે પ્રાડી લોપ ચઇ ગઈ; 
પ્વષતોને આડ ધરી સંતાઇ ગઇ, કોણુ જણે ક્યાંઇ દૃછિ 
ગર્યાદ્યા બહાર દોડી ગઇ; હવે તેતા %ર| દર્શન ટયારે થશે / 
તેના વિના ઘાડ, સંદર, રમણીય, વિશાલ અને નવપદ્ય4 વદ્ષે 
અને વેલી પણુ શન્ય દીમવા લાગ્યાં, તેના વિના મોરી મોટી 
ખીણુ સતી ભાસવા લાગી, તેના વિતા મહાન્ પર્વતો અને 
ખૂરપૂથી હ'કાયેલા શિખરો પણુ અલંકાર્ વિહીન દેખાવા લાગ્યા, 
જેલમ માતા ગઇ; ગઇન! 

કોહાલેવી દશેક માઇલ દૂર નીકળ આવ્યા, ચઢયું 
અતિશય સખત છે, માણુસને ચાલતાં પણુ શ્વાસ ચડી ન્ય 
અને ઉભા થઇ રહેવું પડે તેવું છે, તો ધન્ય છે આ છ માણુ- 
સોતે ઝપાટા બંધ ખે'ચી જતા ઘોડાને ? કોચમેનતે કુમચી 
ભાગ્યેજ મારવી પડતી હશે પણુ તે વારવાર “ખાદર ” 

અતે “અલાસ્ખા' એ શખ્રો ખોલી તેના નીમકહલાલ, 
મજખુત અને તેજ ધાડાતે સાબાશી અતે આરિર્વાદ આપતો 

હતો. 

ડેથ રૅવડીવાળુ' ફેગવાડી આવ્યું. આ વખતે યાં 
માણુમે! અમાડીધી ગયાં હતાં અને રમાઇ તૈયાર હતી તેથી 
એક ઝાડની એકલ છાંયા નીચે કાઇના ખાટલાપર બેસી જમી 
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જરા પાળા થાકષવા લાગ્યા. દાતણુ કરવાતો સમય થઇ ગયો 

પૂણુ કાઇ ગ્યજાણ્યા ઝાડું દાતણુ કરતાં વખતે હરકત થાય 

તથી કઇ ટંખળી તોડતું નહીં ; આખરે દાડમી તજરે પડી 

તેથી તેતું દાતણુ કરી અમાડી ચાલા. 

અર્ધ ચ*્રકાર અને ચકર જેવા આકારમાં આવી રહેલા 

પર્વતોમાં ઊંચી ચડતી સડક પર્ ગાડી ધીમે ધીમે ચાલી જતી 
હતી. આ પ્રદેશમાં ઝાડ અતે મૌથી વધારે સરાની ઘટા ઘણી 
સુંદર્ છે. કેટલાક વન બળી ગયેલાં દિમતાં હતાં, તેનાં ઝાડ 

શુખરાં અને પાંદડ વિનાનાં હતાં. આવાં કેટલાંક હું'ઠાં પકી 
ગયેલાં હતાં અને કેટલાંક ઉભાં અને આડાં ઉભેલાં દતા, 
જાણે કૈમ ભગવાં વસ્ર વાળા જગી આસન ડરી સમાધીસ્થ 
રહ્યા હોય 1 કેટલેક સ્થાતે ઘણીજ લીલી ક્ષ ઘટામાં પાણીના 
ધોધ પડતા હતા. ડાખી ખાજી જેલમ નદી દૂર જતી અતે 
નાતી થતી દેખાતી દતી કૈમકે અમે ઘણાજ ઊંચા ચડતા 
દતા. 

(ડોસ્મોર જતી વખતે જ્યારે મ્મેવા ઊંચા પર્યત પરથી 
એવી ઊંડી ખાઇમાં ચાલી જતી તે જેલમતે પ્રથમ નેઇ 
હતી યારે આ જેલમ છે એમ કોઈએ ધાર્યું નહોતું? 

જેલમ માતાએ સ'ધાત છોડયો. અરે! તેણે એક માની 
મક શ્રીનગરમાં શને શ્રીનગરથી કોહાલા સુધી અમારી 
સંભાળ લીધી, તેના ખોળામાં અમને રમાડયા, તેના પયથી 
ગમાર પૌષણું કીધુ, હાલરડા ગાઇ અમને આતદ આપ્યા, 

સ. 
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ધુધરો વગાડી રીઝત્યા, નવી નવી વસ્તુઃ દૃણિ ઓગળ ઘરી 
તૃપ્ત ઝીધા, આખરે સીતાની માકક પૃથ્વીમાં સમાઇ ગઇળ,. 

તેના પથમના ઇરાદા પ્રમાણે બક્ષિરાશ્ન પાસે ચાલી ગઇ, 
વૃં% જેવા, આ સ્વર્ગના પાયાણાને ફાડી લેપ થઇ ગઈ 
પ્વ'તોને આડા ધરી સંતાઇ ગઇ, કાણુ જશે ફમાંઇ દછિ 
મર્યાદા ખદાર દોડી ગઇ; ઇવે તેના %રી દરત કપારે થરો ! 
તેના વિના ધાડ, સુંદર, રમણીય, વિક્ષાલ અને નવપધ્વ હૃહ્ધા 
અતે વેલી પણુ શત્ય દીસતા લાગ્યાં, તેના વિના મોટી મોટી 
ખીણો સતી ભાસવા લાગી, તેતા વિતા મહાન પર્ષતા અને 
ખરપૂથી ઢ'કાયેલા શિખરે પણુ અલંકાર વિહીન દેખાવા લાગ્યા, 

જેલમ માતા ગળ; ગઇન | 

કોહાલેથી દશેક માંઇલ દૂર નીકળી આવ્યા, ચડાણું 
અતિરય સખત છે, માણુમતે ચાલતાં પણુ શ્વાસ ચડી ન્નય 
અને ઉભ્મા થઇ રહેનું પડે તેનું છે, તો ધન્ય છે આ છ માણુ- 
સોને ઝપાઢા બંધ ખે'ચી જતા ઘોડાને ? કાચમેનતે ઝુમચી 
ભાગ્યેજ મારવી પડતી હરે પણુ તે વારવાર “ ભાદરા ” 
અતે “અલ્ારખા' એ શબ્દો બોલી તેના નીમકઢલાલ, 
મજબુત અને તેન્ટ ઘોડાને સાબાશી ભયને આશિર્વાદ આપતો. 
હતો. * 

સાથ રેવડીવાળુ' ફેમવાડી આવ્યું. આ વખતે યાં 
માણુસો અમાડીથી ગયાં હતાં અને રસોઇ તૈયાર હતી તેથી 
એક ઝાડતી એકલ છાંયા નીચે કોઇના ખાટલાપર બેસી «મી 
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લીધુ*. શ્રીનગરથી લીધેલાં થઇ રહેવા આવેલાં પાન ચાર્વ્યાં 

અને ફચ કરવાની પાછી તઇયારી કરી ચાલ્યા. 

શી ઝાડતી સુંદર ઘટા કેવી ઠંડી પવનની લહર 

કવા રમણીય દેખાવ | ફેગવાડી અને મસુરીની વચમાં ચાર 

ભૉંયર્સા (ટનેલ્સ છે, તેની નીચે થઇતે ધોડાગાડીતે અને 

દરેક વટેમાર્ગુને ચાલવું પડે છે. આમાતું એક ઘણું મોડું છે. 

ભોંયરામાં ઉપરથી અને ખંતે ખાજીએ પાણી વલા કરે છે. 

નીચે ચાલતી વખતે ક્રોઇ કોઇ ટીર્પા ઉપર્ પડે છે તેથી 

આ નાતી જુદીજ સછિમાં હમેશ વર્ષાત્રડતુ વસ્તી હેય તેવું 
ભાસે છે. ઉપર ભાર્ પથ્થર ટટળી રહેલા છે, તેથી કોઇ 

વખતે પડશે અને તેથી કોઇના જીવની હાતી થશે એવી 

ધાસ્તી રહે છે, આ ભૉંયરાતે પાડી નાખવાં અથવા અ'દથી 

ચણાવી લેતરાવવાં ભેઇએ. નહિ તો તે કોઇ નહિતે કોઇ 

દીવસ અસલી કાળકાની માકક કોઇ તિર્પરાધી મનુષ્ય 
માણીને ભોગ લેશે. 

સરિ હીલષપર રહેતા સોલજરોની બ'દુકાના બહાર 
સંભળાવા લાગ્યા તેથી નણ્યું કે હવે અમે મસુરી પહોંચી 
ગયા છીએ, આ ડ્ગરની ઉપલી સપાટી જ્યાં રહેર છે તે 

સમુદ્રની સપાટીથી સાત હન્નર દ્ીટ ઉંચી છે તેથી હવા ધણી 
કડી રહૈ છે. આટલા ભાગમાં પાઇન અને સરના વ૬છ્ધોતી 
ધણીન સુંદર્ ધટા છે, આવાં ઉંચા શક્ષો અમે કયાંઇ નેયાં 
નથી. પાઇતતા કેટલાક સોટા એકસો! પ્રીટ અયવા તેથી પણુ 
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વધારે ઉંચા દરે. ખરેખાત સ્વર્ગતાંજ શલે ! આ સ્વર્મના 
વાવટાની છાંયામાં આવ્યા કે શીતલતા ધણી વધી ગઇ 

ઠંડી વધા, ગરમ ટપડો પહેર્યા”, 

સાંજના ત્રણુવાગે મસુરીના ડાક બંગલા પાસે ન્યાં 
ગછીએ અને એકા ઉભા રહે છે સાં પહોંચી ગયા. આ જગાને 

સતિમે'ક કણ છે. ગાડીપરમી ઉતરી, ઘોડાપર્ હાષ ફેરવી, 
શાખાશી આપી, આળસ મરી રેકરીનાં એક ખુણાપર ડડ 
ખમે છે ત્તેમાં ઉતારે ક્ષો. 

અસે ફામળ લખવ્રા ખેદ અતે ડક બંત્રલાતા મેક 
માણુસતે ડી લેવા મોકલ્યો, ડંદી એ એડ ત્તતતી 'ડેળી, 
છૈ, તેમાં એક માણુસ ખેસે છે અતે ચાર માણુસ તેતે ઉપાડે 
છે, ખેસવાને માટે ખુરશી ગોઠવેલી હોવ છે. તેનો આકાર 
નાની હોડી જેવો જોય છે. 

ડીડીઓ આવી, પાછળ રહેલા એકામાંતા કેટલાક 
આયી પહોંચ્યા, ડામળ બંધ કર્યા, કરવા જવાની વૈયારી 
કરશ, 

અક્રૅક ડડીમાં અકેક જણુ બેશી ગયા ડે તુરતજ 
ઉપાડયા. “રામ ખોલો બાઇ રામ,” આ ડૉડી ઉચકતા[રા 
મીયાના વાળાની માફક ખુમો પડતા ચાલતા નમી, લગોટી 
શિવાય ખીજત કપડાં ભાગ્યે# શરીર્પર્ હોધ છે, છતાં નેણુ 
શુધી વાળનાં પકીયાં પાડેકાં હોય છે, સૌ'્ષ ઝે પોતાને 
યોડુજ ઉપયોગી છે તેને મેળવવા માણુસ કેટલાં ભયે છે 
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ફોચસેત કરે શું? તે તો તેનાથી ખે'ચાય તેટલી લગામ 
ખે'ચતો હતે. ખામદારને પાછવી લાકડીની વિચિત્ર બોકપર 
ઉભો! રાખ્યો હતો, જેથી પઇ વધારે ઘસાય તો પણુ ઉતર્ાણુ 
એટલું હતું કે ગાડી ?ડી જતી હતી. વણી વખત અમે ઉતરી 
જતા ઘતા અને ગાડી ધીમી પડે સારે દોડતે થડી નતા 

હતા. એક વખત ખક સાંકડું વાળવાનું આ્યુ. ગાડી નેસમાં 

રઠી નતી હતી “ગાડી હમણાં ખાઇમાં ચાલી, હવે રામ 
શામ, કૃદક્ઠા મારીએ તેપષ્યુ તેજ ખાઇ આડી આવે છે, 
દુનિયાને પ્રણામ ” એમ વિચાર કરતા હતા તેટલામાં કોચ- 

મેતે એકદમ યાખી લગામ ખેચી અતે ગાડી રોકવા કોશીશ 
કરી, પણુ તેતાં બે પઇ ગટરમાં પડી ગયાં અતે પર્વતમાં 
માડી અઢકી ગઇ! ને જમણી તરક અથવા સીધી જરા 
વધારે ચાવત તત પછી કેઇઇ પાછું કાડીયાવાડ “નત તહીં, 
“પરમાત્મા પલમાં ચાહે ચો કરે. 

અમ્તુ, ટ્ેટ નામતું ગામ આવ્યુ. ઉતગણુનેો ઘણે ભાગ 
ઉતરીમયા, ધોડાતે વીસામાં આપ્યો. 

મરી હીલ જતી વખતે ત્યહીં ધોડા બદવાવવા 
ઘતા પણુ ઉપર્ લખ્યા પ્રમાણે તેમ બની શકયું નહોતું, ધોડા 
બદયાવતાં અને તે જેડ અટકી તેથી પાછી સ્મમાડીનીજ 
વડાની જેડ નડતાં જેટલો વખત ગયે! તેટલો વખત અમે 
જરા અગાડી ચાવી છવીશ માઈવેતા પાટીયાં નીચે એક 
પયરા પર થોડો વખત બેદ હતા, અને ત્યાં દુતીયાંની વાતો ર 



[૯૫] 

કરી આન'દ મૈળત્યો હતો. ગીગાભાઇ, બાલુભાઇ, અને હું 
એ ત્રણુજ જણા હતા. ખીન્ન બધા પાછળ ગાડી પાસે હતા, 
આ જગ્યા ખરૅખાત કોઇ મનસ્તિ અથવા તપરિવિને યોગ્ય છે. 
ઉપર હાષી હાથી જેવડા સોટા પથરા છે, તેમાં ઘાડ ધુધવતુ” 
અધારૂં, લીલું, શીતલ, સુગ'ધી, રમણીય, ભવ્ય અને મેડું 
જંગલ છે, છાયા ધણી? મનોહર છે, દેખાવ ધણ્ે।જ શુશે।ન 
ભિત છે, ખીણુ ધણી ઊ'ડી છે. પર્વતો ધણાજ ઊ'ચા છે. 
આ જગ્યા પર કાણુ નશં મને સ્વાભાવિકજ નિષ્કારણુ 
ગ્રેમ ઉત્પન્ન થાય છે અને તેથી વર્ણુન લખવું એ અસંભ- 

વિત છે કેમકે તેતે વિષે ડું જે કાંઇ લખીશ તે મતે ખોણુંજ 
લાગશે. તેતે હું કેલાશથી પણુ વધારે સુખકર અતે સ્વર્ગથી 
પણુ વધારે સુંદર્ માર્નું છું. 

અમારા વિશ્રામ સ્થાનને પ્રેમ સાથે પ્રણામ કરી ટ્રેટ 
જડયુ* તે છોડયુ' યારે એક મિત્રયી જીદ પડતાં જેટલું 
દઃખ થાય તેટલું થયુ' હવું અને આ લખતાં પણુ તેજ 
વખત જેવું નિષ્કારણુ દુ:ખ થાય છે, ઇશ્વર તેનાં એક વખત 
જૂરી દર્રીન આપે. તથાસ્તુ. 

કાક્મીરના છેલા રમણીય દેખાવો નેતા નેતા આતુર 
મતે અમે છત્તર આવી પહોંચ્યા, તાં કાસ્મીરતી ઠ'ડી તથી, રસા 
ડગર્ નથી, યાં બરફ નથી, સાં ઝાડી નથી, ભાં કુનને 
નેધી, યાં ઝરણુ નથી, યાં ખળખળીયાં નથી, ભાં નાળાં 
નધી, લાં ખીણુ નપી. નથી તે ખુબસુરતી, નથી તે રમ- 
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ણીયતા, નથી તે ભન્યતા, નથી લાં મનોકર વેલી, કુદરતી 

બગીચા, લીલી જમીન, ડાળાં ત્યતે નવર'ગી વાદળાં;-તે તો 

હવે ગયાં, હવે તે સ્વર્ગ છોડ્યુ", હવે તે સુખ ખોયું હવે 
તે આન'દ ગયો, તે ખુખી સ્વપ્નામાં જેવાના, તે પક્ષી 
એવાં તે મધુર ગીત તો હવે તિદ્રામાંજ કાને પડશે, જેલમ 
નદીની તે ગર્જના હવે સ્વપ્નામાંજ સંભળાશે. સ્વપ્નામાંજ 
હવે સરોની ધુઘવતી ઘટા દેખાશે અતે સંભળાશે. સ્વપ્ના- 
માંજ દવે તે ડાલલ્ેક, તે તખ્તે સુવેમાત, તે લુલરલેક, તે 
નદીનાળાં, તેજ્લજીલ અનેતે વનસ્પતિ દર્શન દેરો| રોઊં તાપણું શું? 

છત્તરમાં એક સંદર બગીચો છે. તે ડાશ્મીરી શૌંર્ધતી 
શૈશ છે. કાશ્મીરી ર્મણીયતાની છાયા છે. ડાશ્મીરી દેખાવતું 
એક બમગડેલુ* ચિત્ર છે. શીતકટિ બૅધમાંથી ભેચ#ીતે અમને 
જણે ઉખ્ણુકટિ બંધમાં નાપ્યા હેય તેવું યયું. શરીર્ બળવા 
લાગ્યાં. ગરમીથી ચહેર લાલચોલ થઇ ગયા. મધ્યાત્ડ સમ- 

ય થઇ ગમો હતો. કોઇ હાલતું ચાલતું નહતું કોઇ ખોલતું 
નદવું, શ્રાવણુની મેઘલી રાત જેવું મૌન સર્વ વ્યાપક ચઇ 
ગચું હનું. પવન જ હલતો અતે ખડખથટ કરતો હતો. એક 
સુંદર સુગધી શક્ષ નીચે ખાટલો નખાવી અમે પડયા. જરાં 

૬ર એક પાણીનું ઝરણુ વહેતું હતું તેમાં અમારા માણુસો 
ખુશી થઇ થઇ નહાતા હતા. રસોડુ' પણુ એક ઝાડ તળેજ 

કર્યું હતું. ફાસ્મીરની મુસાષ્રી હવે સહીસલામત પૂરી થઇ 
તેથી આ પણુ એક ઉત્સવનો દિવસ હતો પણુ સ્વર્ગ છોડતાં 
કેને દુઃખ ન થાય ? 
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ર્શોડુ તૈયાર હશે એમ અમે ધાર્યું હતું તેથી લુલા 
ઘૃસરામ ખવાસતે ખોલાવી કલું કે ““ ડમ થાળીતે કેટલી 
વાર છ? તેણ કહ્યું ” સાહેબ, તૈયાર નથી લાખો હમ” 
ણુ ૦ આવ્યો, ” મે' પૂછ્યુ “ કેમ ?” તેણે કહ્યું “ ભેંસાં 

એકાવાળા એવો ડર કે એકનો ઉંધો નાખ્યો અતે લાખો 

પડો.” ગીગાભાઇ અને ડું વાતો કરવા લાગ્યા. લાખો 
ર્સોઇએ0 રોધતો હતો ભો વશરામ ખવાસ ગધા અતે પોતે 
પણુ પડ્યા હતા તેથી આવેરામાં આવી જઇ ઉસમાત સાધે 
થાતો ડરવા લાગ્યા--” એડેવાલા એડ ખરાબ જે એકા 
ધમીતા એ વે માડુ છણ્યાપેં, ૪ એડ ખરાબ અઇ કે કેછમ 
ટમાં જુરીધાં”' ઊેસમાન બોલી ઉડ્યો “ ૪ ગાલ ખરી 
આપ જેકે પ્ગોયો એટલે મૂંજેમ મો કોરી સવો. તેર 
વસરામ, લાખો હેરપિષે. તે“છટેગ મોરયછ પ " “ શે'સાં 
એકેવાલા રીય આયનાં, ” 

અમાર્ર ધ્યાત આ ગમતીવાતો તર ગધુ' અને 
ભાઇએ વશરામતે પુછયુ' “ શું વાતે! થાય છે ? ” તેણે કહ્યું 
' સાહેબ લખે. પડી ગયો! અડે તે ખાઇમાં જત, માંડ 
ખમ્પો. ભમવાતછ કિરપા આધ કે ખચ્ચિવીમો ” ભાઇએ 
કકું “તમાર પગતે અને ઉસમાનના માથાતે કેમ છે ? 
વશરામે જવ્ાથ દીધો ક “ અમાર્ર મ પૂછા, બિચારા લાખાને 
છવ બચ્ચા ખેજ ટીક ગાલ થઇ” ન્નાઇએ કશ્યું “હવે 

7% ફીકર તથી બે કલાકનો રસ્તે છે. ” ક 5 
ષ્ 
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એક દિનાં દમયતિ તેજી નલ”” 
એક દિનાં દિરિટી રુખ'પાયો, 
એક દિનાં બન પાંડુ મધે 
અરૂ એક દિનાં શિર છત્ર ધરાયો, 
રૈથ પ્રખીન કછ નકરો 
કિરતાર યહી બિધિ ખેલ રચામો,” ,? 

લીગ સુરસિહછ ના 

સચ્ચિદાનંદ સ્મરણુ પૂર્વક 

દૃ 
સમાપ્ત 

2 “સીઝર 
હ જડ ક 

(“7 હ્** 
નડ. 

અ --ર---નતાતાસાાણકાલસામસાાારકતાાામાગ્લાટ-તકનાનનાસનાઇનાલતાજતતાસામામાુનારીઈ 

ધી દામોદરદમ પ્રીન્ટીંગ થાઉસ--રાજકોટ* 

નન. 
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એક દિનાં દમયંતિ તછ નલ” 
એક દિનાં ફ્રિટી સુખ પાયે, 
એક દિતાં બન પાંડુ મયે 
અર્ એક દિના શિર છત્ર ધરાયો, 

4 રોય પ્રેખીન કછ નકરો , જ 

કિરતાર યહી બિધિ ખેલ શ્ચાયે,” ; ? 

લીગ સુરસિંહજી ના 
સચ્ચિદ્ાર્નદ સ્મરણ પૂર્વક તમરકાર, 

“ન ----------5-----. 

ધી દામોદર્દામ પ્રીન્ટીંગ રાઉસ--ર૯/કાટ 



ઝટ ડત 

[ઉ્ટદિહ કૈવલ્ય મણિલાલ નૃભુભાઈએ પ્રરતુત 
લેખ સમ્બન્યી કરેલી કેટલીએક ચચનાએ ]. 

ચૃષ્ટ ૮૦. લીંટી રછ-- “ છાપરા ઉપરથી રડતું હતું” 
- એને માટે લખે છે ક્ર : “ ૧૫091/700૯8 160 201 
& 811”--“ઝેો બીલકલ લાગ પડતું નથી” 

પૃષ્ટ ૮૧ની નીચેતી નોટચ પરતો લખે છે કેઃ 
“1 ર ઇદ દખાસાઈઉટ ૪0 ને 11111, 1૬ 13 & 

ફોમટ 1સ8ણ1][0દ10911 ૯1 ઉંધ [:10089, 10૪0020૬190 
૪/ 9દછણ્સઉ8 ૨1 ઉૈ 11100118113, ” જ 

“ આમ ફેાવાવું મને યાદ નમી, હું ધારૂં છું ક, એ 

માત્ર અન્ધારાતું વર્ણને છે. એને «૮ ગલે કે પર્વતો સાથે 
સમ્ખન્ધ નથી ” જ હ 

પૃષ્ટ ૮૪, છેલ્લા પારેમ્રાફ્ને અગે લખે છે 8»: 
“07 811 5007 ૧11૯1018 ૧દ તૈ 0૪1078 

116 દપક ઇટકદ.” 
2 
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